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Değerli Çalışanlarımız,
İnsan Kaynakları olarak 2014 yılında yeni bir eğitim uygulamasına başlıyoruz!
2014 yılında ihtiyaç duyduğunuz birçok eğitimi sizlere içinden seçim
yapabileceğiniz bir katalogda sunuyoruz. 4 farklı kategoride toplam 43 eğitimin
bulunduğu bu katalogda eğitimlerin içerikleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Kataloğa, server üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süreci özetlemek gerekirse;
Katalogdaki eğitimler, idari kadrodaki çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik
hazırlanmıştır. Destek personelimizin eğitim ihtiyaçları ile katologda yer almayan
eğitim ihtiyaçları ayrıca değerlendirilecektir.
Mart-Aralık 2014 tarihleri arasında verilecek olan bu eğitimlere katılmak için
12 Mart 2014’e kadar; bu link üzerinden talepte bulunmanız
gerekmektedir. Mail ortamında yapılan taleplerin takibi zor olacağından,
sizlerden, bu linki kullanmanızı ve taleplerinizi yaparken, eğitimlere
katılabileceğiniz en uygun 3 ayı her eğitim için belirtmenizi özellikle rica
ediyoruz.
“Teknik Beceri Eğitimleri” kategorisi hariç her kategoriden en fazla 2 eğitim
programı seçilebilirsiniz. Seçimlerinizi eğitimlerin altında belirtilmiş olan
hedef kitleye göre yapmanızı rica ediyoruz. Tüm eğitim talepleriniz, mevcut
işleriniz ve gelişim alanlarınız düşünülerek yöneticileriniz ile değerlendirilecek
ve önceliklendirme yapılacaktır. Yönetici onayı alındıktan sonra eğitim
planlaması yapılacaktır.
Katılımcı sayısı eğitimin konusuna ve yöntemine göre değişiklik göstermektedir.
Bir eğitim için yönetici onayı sonrasında gelen talep sayısı, bir eğitim grubunda
olması gereken kişi sayısından az olursa eğitim açılmaz. Tam tersi durumda; yani
talep sayısının, eğitim grubunun açılması için gerekli azami kişi sayısından daha
fazla olması durumunda, birden fazla eğitim grubu açılabilecektir.

Eğitim tarihleri, gelen talepler sonrasında, eğitim firmaları ile görüşülerek
belirlenecek ve sizlere en geç 3 hafta öncesinden bilgilendirme
yapılacaktır.
Eğitimler, uygunluk durumuna göre hafta içi veya hafta sonlarında
gerçekleşebilir. 1 günlük eğitimler, eğitmenin ve eğitim yerinin uygun
olması durumunda hafta içerisinde düzenlenecektir. 1 günden fazla süreli
eğitimlerde Cumartesi günleri de eğitim günü olarak planlanacaktır.
Sosyal eğitimler ise sadece hafta sonlarında yapılacaktır.
Eğitimler, kampüslerimizdeki sınıflarda, eğitim firmalarının kendi
yerlerinde veya kurum dışındaki toplantı salonlarında düzenlenecektir ve
eğitimlerden önce bildirilecektir.
Tüm eğitim masrafları İnsan Kaynakları bütçesi tarafından karşılanacaktır.
Yönetici onayı sonrası gelen talepler bütçe çerçevesinde değerlendirilerek
gerekirse önceliklendirme yapılacaktır.
Kurumlarla anlaşmamız gereği, kayıt olunan eğitimlerin iptali ancak
15 gün önce bildirilmiş olması şartıyla mümkündür. Bu sebeple, tüm
çalışanlarımızdan planlamaları çok dikkatli yapmalarını bekliyoruz.
Çalışanlarımızın, eğitim tarihine 15 günden daha kısa bir süre kala birden
fazla eğitim için iptal talebinde bulunması durumunda, yıl boyunca
katılması planlanan diğer eğitimlere kabul edilmeyeceğini belirtmek
isteriz.
Not: Yabancı Dil (İngilizce ve İspanyolca) eğitimleri için ayrı bir planlama
yapılacaktır.

KİŞİSEL
GELİŞİM
EĞİTİMLERİ
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Kişisel Gelişim

HAYATIN HER
EVRESİNDE ETKİN,
PROFESYONEL İLİŞKİ
YÖNETİMİ
(4 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

İster iş, ister özel hayatımızda olsun ilişkilerimizde yanlış
anlaşılmak, kendini iyi ifade edememek, zannetmeler
yüzünden somuttan uzaklaşmak, amacı unutup araçlar
üzerinde tartışmak, gereksiz çekingenlik; çoğu zaman
bizleri kaçan fırsatlar, kırgınlıklar, zaman kayıpları ile
karşı karşıya bırakır.
Bu programla; ilişki yönetim becerisinin, iş yaşamında ve
hayatın her evresinde etkin kullanılması, pratiğe dayalı,
uygulanabilir ve sürdürülebilir kazanımların elde edilmesi
hedeflenmektedir.
Program, toplam 2 ay sürecektir. Her ay, bir kez Cuma &
Cumartesi günleri olacak şekilde yapılacaktır.
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Kişisel Gelişim

NLP TEKNİKLERİ
(4 gün)

Tüm çalışanlara yönelik

NLP, sinir dili programlaması (Neuro Linguistic
Programming) anlamına gelir. Mükemmellik bilimi diye
adlandırılan bu model, yapamayacağımızı düşündüğümüz
her şeyi yapmamızın mümkün olduğunu gösteriyor.
NLP ile, hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz iç
kaynakları ortaya çıkartabilir, olumsuz inanç ve
davranışlarımızdan kurtulmayı öğrenebilir ve kendimizi
daha da güçlendirebiliriz.
Program, toplam 2 ay sürecektir. Her ay, bir kez Cuma &
Cumartesi günleri olacak şekilde yapılacaktır.
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Kişisel Gelişim

DUYGUSAL ZEKA
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

Yaygın olarak EQ (Emotional Quotient) olarak ifade
edilen duygusal zeka, sosyal hayatta ve iş hayatında
başarının temel faktörlerinden biri olmuştur.
Bu program sonunda katılımcıların; özbilinç,
özdenetim, motivasyon, empati, stres yönetimi gibi
becerileri bireysel ve kurumsal boyutlarda kontrollü bir
şekilde kullanarak, daha etkili ve kalıcı ilişkiler
kurabilmeleri amaçlanmaktadır.
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Kişisel Gelişim

ÖFKE KONTROLÜ &
STRES YÖNETİMİ
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

Öfke ve stres günlük hayatımızın bir parçasıdır. Öfke ve
stresi yaratan faktörler kişiye bağlı olmasa da bu
faktörlerin nasıl algılandığı ve bunlara gösterilen
tepkiler kişinin kendi kontrolündedir.
Bu programla, hissedilmesi son derece doğal olan öfke
ve strese yönelik kontrol, yönetim ve doğru ifade etme
becerileri kazandırılarak iş hayatında ve sosyal hayatta
iletişim kalitesini yüseltmek hedeflenmektedir.
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Kişisel Gelişim

MÜZAKERE
TEKNİKLERİ & İKNA
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

Yapısal ve düşünsel farklılıklar insanın olduğu her yerde
vardır. Bu sebeple, müzakere ve ikna, sosyal hayatta ve
iş hayatında çoğu zaman farkına bile varmadan
kullanılan temel becerilerdir. Bu becerileri daha etkin,
planlı ve stratejik bir şekilde kullanmak, sosyal hayatta
ve iş hayatında çatışmayı en düşük seviyeye indirerek
karşılıklı ilişkilerde memnuniyeti en üst düzeye
çıkaracaktır.
Bu programın amacı; katılımcıların, müzakere
hazırlıklarına ve müzakereyi yürütme aşamalarına
yönelik ipuçlarını yakalamasını sağlamaktır.
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Kişisel Gelişim

İNOVASYON &
YARATICILIK
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

Kurumlarda globalleşmeye verilen önemle birlikte,
"yeni" daha cazip hale gelmiş ve kurumlar arası
rekabette büyük önem kazanmaya başlamıştır.
Yapılan işlerde inovasyon ve yaratıcılık becerileri de;
rekabette büyük bir fırsat olarak görülmekte ve pazar
değerini yükseltmektedir.
Bu program, yeniliği sadece takip etmenin yeterli
olmadığını gösterirken, yeniliği yaratmaya ihtiyaç
duyulan günümüzde, düşünme yapımıza dair
farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Program aynı
zamanda, fikir-eylem döngüsü dahilinde analitik
yaklaşım ve inovatif düşünme yöntemlerini kullanarak
gelişim ve rekabette öne geçmenin önemini
vurgulamaktadır.
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Kişisel Gelişim

YARATICI DRAMA
(1 gün)

Tüm çalışanlara yönelik

Günümüz iş dünyasında bireyler, “Sorumluluk - Başarı”
ilişkisinin yarattığı ve performans kaygısı olarak bilinen
baskı altındadır. Bu kaygı bireyde savunma
mekanizmalarının oluşmasına ve gerçek performansın
kişisel blokajlarla kaybolmasına neden olmaktadır.
Programa katılanlar; kendini tanıma ve yeniden
yapılanma, blokajlarını fark etme ve yeniden
düzenleme, kendini doğru ve etkin ifade etme, ekip
çalışmasına uyum, profesyonel bakış konularında
kendilerini geliştirirler.
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Kişisel Gelişim

ETKİLİ SUNUM
TEKNİKLERİ
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

Bir sunumun konusu ve içeriği kadar, nasıl sunulduğu
da önemlidir.
Bu program, işi gereği sunum yapan veya eğitim veren
kişilerin, sunum esnasındaki performanslarını
arttırmaya, sunumlarını daha etkili ve daha çekici hale
getirmelerine yönelik püf noktaları içermektedir.
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Kişisel Gelişim

BEDEN DİLİ
(1 gün)
Tüm çalışanlara yönelik

İletişimde ses tonunun etkisi %38 ve kelimelerin etkisi
%7 iken beden dilinin etkisi %55'tir. Göz teması, jestler,
mimikler, duruş ve alan/renk kullanımını kapsayan
beden dili, en eski ve en etkili iletişim aracıdır.
Beden dilinin doğru kullanımı, iş hayatında ve sosyal
hayatta iletişim becerilerini geliştirmek açısından büyük
önem taşır.
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Kişisel Gelişim

İMAJ VE İŞ
YAŞAMINDA
PROFESYONEL DURUŞ
(3 Saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Profesyonel duruş, kariyer yolculuğumuzda bizi arzu
ettiğimiz noktaya götürecek önemli bir araçtır. İlk intiba
30 saniyede oluşur ve bu sürede dikkati ilk çeken,
kişinin dış görünüşüdür. Kalan sürede ise; kişinin tavrı,
profesyonel duruşu ve söyledikleri başkalarının
gözünde kişinin konumunu belirler.
Bu programın amacı, katılımcıların profesyonel imaj,
sosyal davranış kuralları ve diyalog süreçleri
çerçevesinde tanışma anında daha profesyonel bir etki
bırakmasını ve devam eden iletişimlerinde bu etkinin
devamlılığını sağlamaktır.
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Kişisel Gelişim

ZAMAN YÖNETİMİ
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Yoğun iş yükü, zamanı kontrol etme ve verimli
kullanma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.
Bu eğitim, zaman bilinci ve farkındalığı yaratarak,
doğru ve etkin zaman yönetimi ile performansı
arttırmayı ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır.
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Kişisel Gelişim

PLANLAMA
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Planlama, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için
yapılması gerekenleri gösteren stratejik yol
haritasıdır. Yapılan iş ve zaman planlaması ile koyulan
hedefe ne kadar yaklaşıldığı somut olarak
gözlemlenir.
Bu program ile, doğru ve etkin bir planlama yaparak;
alınan aksiyonlarda, yapılan işler ve hedef arasındaki
paralelliğin kontrolünü sağlamak hedeflenmektedir.
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Kişisel Gelişim

ÖNCELİKLENDİRME
(3 saat)

Tüm çalışanlara yönelik

Önceliklendirme, stratejik planlama ve zaman
yönetiminin önemli bir parçasıdır. İşin büyüklüğü,
önemi ve aciliyeti göz önünde bulundurularak yapılan
önceliklendirme, yoğun iş temposu içinde iş
akışlarının daha düzenli olmasını ve doğru işin doğru
zamanda yapılmasını sağlar; böylece, hedeflenen
performansa ve hedefe ulaşmayı kolaylaştırır.
Bu program, önemli ve acil olan işlerinizi, önemsiz ve
acil olmayanlardan ayırt edebilmemize yardımcı
olmayı amaçlamaktadır.
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Kişisel Gelişim

HAYIR DİYEBİLMEK
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

İnsanların taleplerine "hayır" demek çoğu kişi için çok
zordur ve verilemeyen "hayır" cevabının sayısı arttıkça
kişi kendinden ödün vermeye başlamaktadır. İş
hayatında, sosyal ve özel ilişkilerde gelen istek ve
talepler engellenemeyeceğine göre, kişinin kendi
zamanını ve programını yönetmesi için zaman zaman
"hayır" demesi gerekmektedir.
Bu program, kişinin uygun zaman ve yöntemle "hayır"
cevabını vererek zaman ve iş planındaki aksaklıklardan
kaçınmasını ve verdiği "evet/hayır" cevaplarını
dengeleyerek ilişkilerinde verimliliği hedeflemektedir.
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Kişisel Gelişim

İŞ YERİNDE
MUTLULUK
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Herkes özel hayatında mutlu olmak ve mutlu bir
ortamda çalışmak ister. Ancak kişiler yoğunluk ve
rutinin içinde kaybolup mutlu olmayabilirler.
Bu programda, mutluluğu yeniden tanımlayıp
farkındalık yaratmak, mutluluk tekniklerini öğrenip
mutsuzluk etkenlerini ortadan kaldırmak, içsel
iletişimi ve özgüveni arttırmak gibi pratik mutluluk
çözümleri sunulacak ve bireysel mutluluğun kurum
içinde etkileri üzerinde durulacaktır.
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Kişisel Gelişim

TANITIM
SÜRECİNDE İKNA
(3 saat)
Tanıtım çalışanlarına yönelik

Tanıtım sürecinde sadece ürün veya hizmetle ilgili
bilgi vermek değil, tanıtım sırasında gelen itirazlara
karşı ve müşterinin satın alması için ikna becerilerini
kullanmak gerekmektedir.
Bu program, tanıtım görüşmesi esnasında kararsızlığın
çözülmesi, ipuçlarının okunması, güven uyandırma,
stratejik soru sorma gibi yöntemlerle ikna becerilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

www.bilgi.edu.tr I 444 0 428

YÖNETİCİ
EĞİTİMLERİ
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Yönetici

YÖNETİCİLER İÇİN
KOÇLUK BECERİLERİ
(2 gün)
Takım Yöneticisi / Müdür / Direktör

Yöneticiler, süreç ve kaynakları yöneterek işe
odaklanırken, liderler ise insana odaklanır. Liderlerin
başarıları, insanlara ne zaman, nerede ve ne
yapacaklarını söylemelerinde değil takımlarına ve
birlikte çalıştıkları kişilere koçluk yaparak bu kişilerin
inisiyatif kullanmalarını, gönüllü çalışmalarını teşvik
etmelerindedir.
Bu program yöneticilere, çalışanların potansiyellerini
ortaya çıkarmalarında ve kullanmalarında yardımcı
olan koçluk becerilerini kazandırmayı hedefler.
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Yönetici

İŞ HUKUKU
(3 saat)
Takım Yöneticisi / Müdür / Direktör

Çalışma ortamında işler ve ilişkiler, belirli kurallar ve
mevzuatlar göz önünde bulundurularak yürütülmelidir.
Bu programın temel amacı katılımcıları, iş hukuku
uygulamaları hakkında bilgilendirmek, iş hukukunun
temel amaç ve ilkelerini tanıtmak, iş veren ve çalışan
hakları ile ilgili yaşanabilecek sorunların hukuk
çerçevesinde çözülebilmesi için farkındalık sağlamaktır.
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Yönetici

FİNASÇI
OLMAYANLAR
İÇİN FİNANS
(1 gün)
Takım Yöneticisi / Müdür / Direktör

Bu program, temel işi finansı kapsamayan ancak
yönetim amaçlı temel finans bilgilerini sunmak ve mali
tablolar ile çalışmak durumda kalan yöneticiler için
tasarlanmıştır. Yöneticilere finansal terim ve
kavramları tanıtma, mali tabloları analiz etme, finansal
planlama ve bütçeleme becerileri kazandırmayı
hedeflemektedir.
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Yönetici

İK'CI OLMAYANLAR
İÇİN
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
(1 gün)
Müdür / Direktör

İşe alım süreci, İnsan Kaynakları departmanının asli
sorumluluklarından biri olmakla beraber, işe
alınacak doğru aday, departman yöneticisinin yaptığı
mülakat sonrasında yöneticinin onayıyla belirlenir.
Departmanı ve işi çok iyi bilen yönetici, görüşülen
adayın işe ve çalışma ortamına uygunluğunu doğru
yöntemleri kullanarak başarılı bir şekilde ölçebilir ve
böylece doğru işe alımların yapılmasına büyük
destek olabilir.

Bu program; yöneticilere, temel mülakat becerileri
kazandırmayı hedeflemektedir.
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Yönetici

PERFORMANS ODAKLI
YALIN İLİŞKİ
YÖNETİMİ
(4 gün)
Müdür / Direktör

Yükselen hedefler, azalan kaynaklar döngüsünde
yöneticiler, en iyi sonuçları elde etmek için
zamanlarının çoğunu yoğun bir ilişki ağı içinde
geçirirler. Toplantı ve görüşmelerde verimi düşüren
zaman kayıpları ise sanki önlenemez bir maliyet
olarak görülmekte, sonuç kadar, sonuca nasıl
ulaşıldığının önemi göz ardı edilmektedir. Oysa ilişki
yönetimini profesyonelleştirerek kaliteli iş sonuçlarına
daha hızlı ve nitelikli bir yolla ulaşmak mümkündür.
Bu programın amacı; önce katılımcıların gerçek iş
yaşamlarına göre kurgulanan bir içerikle; yalın, amaç
odaklı, etkin bir ilişki yönetimi konusunda farkındalık
yaratmaktır. Programın tamamlanmasından sonra
yöneticilerin ve çalışanlarının kazanımlarının
içselleştirilmesi hedeflenmektedir. Program, toplam 2
ay sürecektir. Her ay, bir Cuma & Cumartesi günleri
olacak şekilde yapılacaktır.
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Yönetici

ÇOK BOYUTLU
LİDERLİK
(2 gün)
Müdür / Direktör

Çok Boyutlu Liderlik-II (ÇBL-II®) insanları ve
kaynakları yönetmek ve geliştirmek için, dünyanın
en anlaşılır, en güncel ama en pratik yöntemidir.
ÇBL-II® iletişimin açılmasına ve çalışanların
özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olmayı
hedefleyen bir modeldir. Yöneticilerle çalışanları
arasında performansları ve gelişimleri ile ilgili
görüşmelerin sıklığını ve kalitesini yükseltecek
şekilde tasarlanmıştır.
Çok Boyutlu Liderlik programı ile, yöneticilerin
çalışanlarının yetkinliklerini geliştirirken, kurum
bağlılığını güçlendirerek yetkin çalışanların kurumda
sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir.
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Yönetici

DEĞİŞİM
YÖNETİMİ
(2 gün)
Müdür/Direktör

Değişim hayatın her alanında sürekli devam
etmektedir. Bunlardan bazılarının pozitif bazılarının
negatif etkileri vardır. Günümüzdeki rekabet
ortamında başarılı olanlar, negatif etkilerden
sıyrılarak değişimi yönetebilen kişilerdir.
Bu program, değişim farkındalığı oluşturarak
kurumsal ve bireysel değişimi planlama ve yönetme,
değişim süreçlerine hakim olma, böylece tüm
çalışanları değişime dahil ederek kurumsal değişime
öncülük etme ve katkı sağlama üzerine
tasarlanmıştır.
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Yönetici

YÖNETİM ARAÇLARI-I
Süreci Tanıma,
Tanımlama
(3 saat)
Takım Yöneticisi / Müdür

Yöneticiler, çoğu zaman çabuk karar vermek,
sonuçlara hemen ulaşmak ve hatasız iş yapmak
durumundadır. Karar vermeden önce de konuyu
anlamaları, problemi bulmaları ve tanımlamaları
gerekmektedir.
Bu program, yönetim araçları modüllerinin ilki olup,
yöneticilerin doğru konulara odaklanarak etkin
kararlar almalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

www.bilgi.edu.tr I 444 0 428

Yönetici

YÖNETİM ARAÇLARI-II
Fikir Üretme ve Seçme
(3 saat)
Takım Yöneticisi / Müdür

Yönetim araçları modüllerinin ikincisi olan bu
program, problem tanımlandıktan sonra çözüm
üretmek farklı fikirlerin üretilmesini ve aralarında
seçim yapılmasını kolaylaştıran tekniklerin
paylaşıldığı bir programdır.
Bu programa katılmak için "Yönetim Araçları 1Süreci Tanıma, Tanımlama" programının alınmış
olması gerekmemekte fakat alınması önerilmektedir.
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Yönetici

YÖNETİM ARAÇLARI-III
Karar Alma ve
Planlama
(3 saat)
Takım Yöneticisi / Müdür

Bu program yönetim araçları modüllerinin üçünsüdür
ve yöneticilere, basit ve pratik bir şekilde karar
verme ve doğru ve etkin planlama yapabilme
konularında yardımcı olacak yönetimsel araçlar
sunmayı hedeflemektedir.
Bu programa katılmak için "Yönetim Araçları 1
ve2'nin" alınmış olması gerekmemekte fakat alınması
önerilmektedir.
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TEKNİK BECERİ
EĞİTİMLERİ
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Teknik Beceri

WORD Başlangıç Seviyesi
(6 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Microsoft Office paketinin temel programı olan
Word’ü iyi kullanabilmek, paketteki diğer programları
verimli kullanabilmek için bir ön şarttır.

Bu kursta katılımcılar; döküman yaratma, kopyalama,
taşıma ve yazdırma, metin biçimlendirme, resim
ekleme, liste/tablo yaratma, arka plan düzenleme gibi
temel fonksiyonlar ile ofis ara yüzüne aşinalık
kazanmaktadır.
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Teknik Beceri

WORD İleri Seviye
(4 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Bu programda; temel düzeyde Word kullanıcılarının
metinleri tabloya, tabloları metne çevirme, stiller,
çoklu liste yaratma, içerik ve indeks yaratma, dipnot
ekleme gibi fonksiyonları kullanarak bilgilerini ileri
düzeye taşımaları hedeflenmektedir.
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Teknik Beceri

EXCEL Başlangıç Seviyesi
(6 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Bu kursta, iyi bir Excel kullanıcısı olmak için çeşitli
örnekler ile temel Excel kavramları ve teknikleri üzerinde
durulacak ve katılımcılar, etkili çizelgeler hazırlayıp,
biçimlendirip, formül-fonksiyon ile hesap tabloları
oluşturabileceklerdir. Grafikleri etkin kullanmanın da
inceleneceği bu kurstan sonra kullanıcılar Excel’e temel
düzeyde hâkimiyet sağlayabileceklerdir.
- Temel Excel kavramları ve arayüzün tanıtılması
- Veri girişi ve otomatik doldurma özelliği
- Çalışma kitabının düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi
- Verilerin biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi
- Temel formül ve foksiyonların uygulanması
(Ör: Toplama, Ortalama, Min. Max. If, Count)
- Grafik hazırlanması ve biçimlendirilmesi
- Sayfa biçimlendirilmesi ve Sıralama
- Ara toplam ve Filtreleme
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Teknik Beceri

EXCEL İleri Seviye
(6 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Temel Excel terminolojisine hakim olan kişilerin
katılabileceği bu programda; kullanıcılar, Excel ile ileri
düzey data yönetim işlemlerini; gelişmiş fonksiyonlar ve
Excel’in data yönetim araçları ile yapmayı öğreneceklerdir.
Ayrıca hızlı ve etkili raporlama tekniklerini kullanmayı
öğreneceklerdir. Böylece Excel becerilerini bir üst seviyeye
çıkarmaları hedeflenmektedir.
- Hücreleri isimlendirmek ve formüller ile kullanmak
- İleri düzey fonksiyonlar (Ör: VLookup, HLookup, vb.)
- Veri geçerliliği ve Sıralama
- Ara Toplam ve Filtreleme
- Konsolidasyon ve Senaryo yaratma
- Goal Seek, Solver
- Pivot Tablolar ve Grafikler
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Teknik Beceri

POWERPOINT
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Microsoft Office paketinin sunum hazırlama
programı olan PowerPoint ile çalışılacak olan bu
programda, temalar, stiller ve düzenleri kullanarak
etkili slaytlar hazırlayıp, animasyonlar ile hareketli
sunumlar oluşturulacaktır.
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Teknik Beceri

MS OUTLOOK
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Gerek iş, gerekse özel hayatımızda birçok işimizi e-posta
ile halletmekteyiz. Bu eğitimde, e-posta işlemlerini daha
etkin ve verimli kullanmak için hesapları yönetmek.
Ayrıca e-posta, takvim, görevler (tasks) ve kişiler
(contacts) fonksiyonlarını kullanmak ve klasör
oluşturmak üzerine çalışılacaktır.
- Outlook ile çalışmak: Hesap’ları (Accounts) yönetmek
- E-posta bölümü : E-posta almak-göndermek, eklenti
(attachment) eklemek
- E-postaları bulmak-düzenlemek ve imza eklemek
- Klasör oluşturmak ve klasör işlemleri:
Kural'lar (Rule) ile E-postaları klasörlere taşımak
- Takvimi kutusu (Calendar): Randevu (Appointment)
- Toplantı (Meeting) eklemek
- Kişileri bölümü (Contacts)
- Görevler bölümü (Tasks)
- Otomatik cevaplar (Automatic Replies)
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Teknik Beceri

VİSİO Başlangıç Seviyesi
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

İş süreçleri, akışları, yapılarının görsel olarak
hazırlandığı bu programda temel çizim fonksiyonlarının
kullanılması ve biçimlendirilmesi, metin ve resim
ekleme ve farklı kaydetme üzerine çalışılacaktır.
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Teknik Beceri

VİSİO İleri Seviye
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Temel Visio bilgisi olanların katılabileceği programda;
raporlar yaratmak, veritabanlarından bilgileri Visio'ya
ve Visio üzerinde hazırlanan şekilleri veritabanlarına
aktarmak, Visio çizimlerini başka programlarda
kullanmak ve özet diyagram fonksiyonlarını
kullanmak gibi ileri Visio becerileri kazandırmak
amaçlanmaktadır.
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Teknik Beceri

PREZİ
(2 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Kullanıcılarına yaratıcı sunum çözümleri sunan Prezi,
özellikle son bir yılda çok ilgi gören online bir
programdır. Artık kalıplaşmış PowerPoint
sunumlarından sıkılan ve şık sunumlar ile müşterilerini/
öğrencilerini/katılımcılarını etkilemek isteyenler için
ideal bir alternatiftir.

Bu program, Prezi'yi kullanarak sıra dışı sunumlar
hazırlamanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir.
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Teknik Beceri

BIRD
Kullanıcı Eğitimleri
I - II
(4 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

BIRD (Business Intelligence Reporting & Dashboards);
SAP’nin “Business Object” adlı uygulamasının BİLGİ'de
kullanılan adıdır fakat kabul görmüş adı ile “Business
Intelligence” dır.
BIRD'ün amacı, birçok farklı verinin farklı ihtiyaçlara
göre tek merkezden raporlanabilmesini ve
kullanıcıların bu veriler üzerinden kendi raporlarını
tasarlayarak yönetime, karar verme sürecinde destek
sunmalarını sağlamaktır.
Birinci oturumda; var olan raporlara erişim,
uygulamanın genel kullanımı ve temel raporlama
araçları anlatılır. İkinci oturumda ise sağlanan
altyapıdaki verilerle ihtiyaca göre yeni rapor tasarımları
ve analizlerine değinilir.
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SOSYAL
EĞİTİMLER
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Sosyal

FOTOĞRAFÇILIK
(2 gün)

Tüm çalışanlara yönelik

Hayatınızın en keyifli anlarını, küçücük detayları bir
fotoğraf ile sonsuzlaştırabilirsiniz. Profesyonel fotoğraflar
çekebilmek amacıyla tasarlanan bu program fotoğraf
çekmeye dair teorik ve pratik bilgileri içermekte;
ışıklandırma, menü ayarları, objektif seçimi, derinlik
ayarları üzerinde durmaktadır.
Ayrıca bu eğitim sırasında öğrendiklerinizi uygulama ve
çektiğiniz fotoğrafları değerlendirme fırsatı da
bulacaksınız.
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Sosya l

SALSA
(1 gün)

Tüm çalışanlara yönelik

Bu program, katılımcılara 4 oturumluk eğitimin
sonucunda temel Salsa hareketlerinin tamamını
öğretmek, öğretilenleri küçük bir kareografi ile
birleştirip dans gecelerinde başlangıç seviyesinde dans
edebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
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Sosyal

TRANSFORMAL
NEFES
(8 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Bilinçaltı düzeyinde düşünme, nefes alışımız ile
ilgilidir. Transformal nefes teknikleri ile, nefes alma
mekanizmasını etkin kullanarak alınan oksijeni
optimum düzeye taşıyabilir; böylece 3 boyutlu
(fiziksel, zihinsel, duygusal) bütünlüğünüzü
yakalayabilirsiniz.
Doğru nefes tekniğini kullanarak bünyenizi
güçlendirebilir, bilinçaltınızı temizleyebilir ve sizi
motive edeek enerjiyi yakalayabilirsiniz.
Haftada 2 saat olarak düzenlenen bu program,
arka arkaya 4 hafta sürecektir.
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Sosyal

KİŞİSEL İMAJ
VE BAKIM
(2 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Profesyonel yaşamda imaj ve duruş dediğimizde aklımıza
ilk gelen dış görünüm olacaktır. Dış görünümle ilgili püf
noktalara dikkat ederek, imajınız ve duruşunuzu etkin
hale getirebilir; stilinizi karakterinizin bir parçası olarak
yansıtabilirsiniz.
Bu programda, profesyonel hayatta temiz ve hijyenik
görünmenin yanı sıra, seçilen kıyafetin kişiyi tanımlaması,
toplumun algısını değiştirmesi, söylenen sözlere güç
katması gibi olguların üzerinde durulacaktır.
Eğitimin son bölümünde iş yeri için kolay ve sade
makyajın ipuçları verilecektir. Eğitimin bu bölümü
sadece kadınlar için tasarlanmıştır.
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Sosyal

KAHVE YAPIMI
(3 saat)
Tüm çalışanlara yönelik

Bu programda keyifli anların vazgeçilmezi olan
kahvenin; tarihçesini, türüne göre hangi ülkede nasıl
yetiştiğini ve özelliklerini öğrendikten sonra farklı
kahve karışımlarını deneyebilirsiniz.
Süt ve çeşitli malzemeler ile süsleme tekniklerine dair
bilgiler edinerek hem gözünüze hem de damak
tadınıza hitap eden kahveler hazırlayabilirsiniz.
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Sosyal

PASTA TASARIM
ATÖLYESİ
(4 saat)
Tüm çalışanlar ve çocuklarına yönelik

Pasta Tasarım Atölyesi; sizlerin ve çocuklarınızın
(7 yaş ve üzeri çocuklar katılabilir) pastacı olmasını
değil ‘pasta sanatçısı’ olmasını sağlayacak. Pasta
Tasarım Atölyesi’nde katılımcılara, hayvan & çizgi
karakter figürü yapımı ve özellikle çocuk pastalarına
özel modelleme eğitimleri verilecek.
Pastalara özel renk ve karakter uygulamaları,
patchwork çalışmalarının incelikleri anlatılacak ve
kişiye özel pasta tasarlamanın ipuçları verilecek.
Bu atölyeden sonra sevdiklerinize özel günlerde
armağan edebileceğiniz birbirinden güzel pastalar
yapabileceksiniz.
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Sosyal

KURABİYE
ATÖLYESİ
(3 Saat)
Tüm çalışanlar ve çocuklarına yönelik

Çocuklarınızla da beraber katılabileceğiniz bu atölye; bir
ebeveyn ve bir çocuktan oluşan çiftlerle ya da bireysel
olarak yapılacaktır. Çocuklarınızın el becerilerini
geliştirmesi ve onlarla kaliteli zaman geçirmeniz için çok
keyifli ve lezzetli bir etkinlik hazırladık.
Etkinlikte kurabiye ya da cupcake pişirmeyi ve süslemeyi
öğreneceksiniz. (Çocuklar ve ebeveynlerin atölyeleri,
bireysel katılımcıların atölyelerinden ayrı olarak organize
edilecektir.)
Atölye çalışmalarına gelirken hiçbir malzeme
getirmenize gerek yok, tüm malzemeler atölye
tarafından sağlanacak. Hazırlayacağınız kurabiyeleri
(ortalama 10-12 adet) atölye çalışması sonunda
beraberinizde götürebileceksiniz.
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