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Gıda ve içecek sektörü tüm faaliyetlerini
ülkedeki yasal çerçeveyi temel alarak
yürütmekte, evrensel kabul görmüș
standartlara uygun nitelikte üretim
yapmaktadır. Hem genel hem de faaliyet
gösterilen alandaki özel regülasyonların
firmalar tarafından bilinmesi ve devamlı
uygulanabilmesi gerekmektedir.
Regülasyon ve kalite alanındaki yetkinlik bir
gereksinim olduğu kadar, yasal bir
bağlayıcılığı olmayan ancak pazar
potansiyeline sahip farklı belgelerin alınması
yoluyla rekabette önemli bir avantaj
sağlamakta, ayrıca farklı yasal çerçeveye
sahip ülkelere ihracat yapmayı mümkün
kılmaktadır.
Firmaların regülasyon ve kalite alanlarında
yetkin olabilmesi için donanımlı personel
istihdam etmesi, mevcut yetkili personelin
sürekli güncellenen bu alanlardaki
değișiklikleri takip etmesi, kendini ve
kurumunu adapte edebilmesi
gerekmektedir.

REGÜLASYON

KALİTE

EĞİTİMLERİ

Özetle, regülasyon ve kalite eğitimleri
mevzuata uygun faaliyet göstermek, yeni bir
kalite yönetim sistemi kurmak, denetimlere
hazırlanmak, rekabette avantaj elde etmek,
ihracat yapmak, mevcut belgelerini
yenilemek ve yeni belgelere bașvurmak
isteyen șirketler için olduğu kadar, șirketlerin
ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olarak
tercih edilmek isteyen profesyoneller için
mutlak bir gereksinimdir.

-

Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi Eğitimi
ISO 9001 : 2015 KYS Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
HACCP Temel Eğitimi
ISO 22000 & FSSC 22000 GGYS Eğitimi
BRC Gıda versiyon 8 / Global Gıda
Güvenliği Standardı Eğitimi
IFS Gıda versiyon 6 / Global Gıda
Güvenliği Standardı Eğitimi

-

Gıda Savunması Eğitimi
Gıda Sahteciliği ve Zafiyet Analizi Eğitimi
Gıda Mevzuatı Eğitimi
Kriz Yönetimi Eğitimi
Gıdalarda Ambalaj Yönetimi Eğitimi veya
Migrasyon Eğitimi
ISO 19011 Kuruluș İçi İç Tetkikçi Eğitimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ISO 9001 Eğitimi

Tanımlar
Yönetim sistemleri șartları
Dokümante bilgi hiyerarșisi
Yönetim sistemleri dokümanları tanımlanması
Yönetim Sistemleri ve Süreç Yönetimi
Süreç nedir?
Süreç Yönetimi nedir?
ISO 9001 ve IATF 16949 standartlarının Süreç Yönetimi ile ilgili șartları
Süreçlerin belirlenmesi
Süreç seviyelerinin belirlenmesi
Süreçlerin ilișkilerinin kurulması
Süreçlerin tanımlanması
Süreçlerin dokümante edilmesi
Süreçlerin performans göstergelerinin belirlenmesi
Süreçlerin ölçülmesi ve izlenmesi
Süreç performans göstergeleri ve hedeflerle yönetim
Kritik bașarı faktörleri
Kritik süreçlerin belirlenmesi
Süreçlerin iyileștirilmesi

EĞİTİMİN AMACI
Yönetim sistem ve modellerinin temeli olan ISO
9001’in öğrenilmesi. Çalıștığı firmada/kurulușta
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kuracak,
yönetecek, denetleyecek veya geliștirecek olan
profesyonellere ihtiyaç duyacağı becerilerin
kazandırılması.

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN AMACI
Gıda güvenliği ve HACCP Sisteminin derinlemesine
anlașılmasının sağlanması
Gıda endüstrilerinde personel hijyeni gerekliliklerinin tüm boyutları
ile incelenmesi
Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik tehlikelerin anlașılması ve bu
tehlikelerin halk sağlığı ve gıda iși üzerine etkilerinin tartıșılması
Gıda ișlemede Ön gereksinim programlarının önemi
Gıda güvenliği gereklilikleri ile ilgili orta düzeyde bilgi sağlanması

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

HACCP Eğitimi

HACCP Sistemi’nin amacı
HACCP Sistemi’nin 12 Adımı
HACCP ekibinin kurulması
Ürünlerin tanımlanması
Amaçlanan kullanım șeklinin tanımlanması
Akıș diyagramının olușturulması
Akıș diyagramının yerinde doğrulanması
Tehlike analizinin yapılması – PRENSİP 1
Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi (CCP’ler) – PRENSİP 2
Kritik limitlerin olușturulması – PRENSİP 3
CCP’leri izleme sisteminin olușturulması – PRENSİP 4
Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi – PRENSİP 5
Doğrulama ve geçerli kılma prosedürlerinin olușturulması – PRENSİP 6
Doküman ve kayıt kontrol yönteminin olușturulması – PRENSİP 7
HACCP Sistemi’nin kurulmasında çalıșma safhaları
Gıda Güvenliği tehlikeleri
Ön koșul programları
Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
HACCP Planları hazırlanması
Dokümantasyonun olușturulması, kayıtların kontrolü
Eğitimin Değerlendirilmesi ve Kapanıș

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

Risk
Değerlendirme
Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

KİMLER KATILMALI

Gıda kaynaklı risklerin ve risk
değerlendirme süreçlerinin
anlașılması.

Gıdalardan kaynaklanan riskler
Risk değerlendirme bileșenleri
Hızlı alarm
Risk vakası sunumu
Riskin vaka değerlendirmesi

Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ISO 22000
Eğitimi

Temel gıda güvenliği kavramlarının
tanımlanması,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel șartları,
ISO 22000:2018 versiyonunda 2005
versiyonundan farklılar
Yüksek Seviye Yapı
Risk Yaklașımı
PUKO (PDCA) döngüsü
Operasyon Süreci
Gıda Güvenlik Sistemi yönetsel gereklilikleri,
Ön gereksinim programları,
Tehlike analizleri,
Operasyonel ÖGP ve HACCP planlarının
olușturulması,
Uygun olmayan ürünün kontrolü,
Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin doğrulama,
geçerli kılma ve sürekli iyileștirilmesi,
Grup çalıșmaları ve örnekler.
Eğitimin Değerlendirilmesi ve Kapanıș

EĞİTİMİN AMACI
ISO tarafından yayınlanan ve dünyanın en yaygın kullanılan
standartlarından biri olan ISO 22000’in temel kavram ve
prensiplerinin öğrenilmesi, koșullarının anlașılması ve
duruma göre uyarlanması. Aynı zamanda sistemin nasıl
kuralacağının ve uygulanacağının örneklerle öğrenilmesi.

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

5996 sayılı kanunun anlașılması, yakın dönemde kanunda
yapılan değișikliklerin öğrenilmesi.

Gıda güvenliği faslının getirdiği yenilikler
AB gıda güvenliği mevzuatı ve Türk mevzuatı uyumlaștırılması
Ulusal Gıda Kodeks Komitesi (UGKK) kuruluș ve yetkisi
Kayıt ve onay ilkeleri
Gıda kodeksi nasıl hazırlanır? Yatay ve dikey gıda kodeksi
anlamı ve örnekleri
Yatay kodeks örneği
Dikey kodeks örneği
Yatay ve dikey kodeks șablonları
TSE gıda standartları

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

Gıda Kanunu Yatay ve Dikey
Mevzuatlar

EĞİTİMİN AMACI
ISO tabanlı, uluslararası geçerliliği olan bir Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi olan FSSC 22000 standardının anlașılması,
örneklerle uygulanması ve denetleme yetkinliğinin kazandırılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Temel gıda güvenliği kavramlarının tanımlanması,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel șartları,
FSSC 22000 yeni versiyonun getirdikleri
Yüksek Seviye Yapı
Risk Yaklașımı
PUKO (PDCA) döngüsü
Operasyon Süreci
Gıda Güvenlik Sistemi yönetsel gereklilikleri,
Ön gereksinim programları,
Tehlike analizleri,
Operasyonel ÖGP ve HACCP planlarının olușturulması,
Uygun olmayan ürünün kontrolü,
Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin doğrulama, geçerli kılma
ve sürekli iyileștirilmesi,
Grup çalıșmaları ve örnekler.
Eğitimin Değerlendirilmesi ve Kapanıș

KİMLER KATILMALI

FSSC 2000
Gıda Eğitimi

Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN AMACI
Gıda Etiketleme Yönetmeliği’nin, beslenme ve sağlık
beyanlarının öğrenilmesi, katılımcıların etiket
uygulamalarını yapabilecek yetkinliği kazanması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Gıda Etiketleme Mevzuatı
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
Gıdada doğru bilgilendirmeye yönelik ilișkin kurallar
Sorumluluklar
Etiketlemeye ilișkin hükümler
Türk Gıda Kodeksi yatay ve dikey tebliğler
Etikette temel görüș alanı
Etiketleme yönetmeliğinde yeni uygulamalar
Doğal ifadesinin kullanımı
Negatif ve pozitif beyanlar
%100 ifadesi kullanımı
Geleneksel ifadesinin kullanımı
Doğru bilgilendirmeye ilișkin kurallar
İlave zorunlu bilgiler
Hazır ambalajlı olmayan gıdalar
Allerji bildirimi
Beslenme bildirimi
İsteğe bağlı bildirimler

KİMLER KATILMALI

Gıda Etiketleme
Yönetmeliği

Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Sağlık, beslenme ve gıda alanlarındaki bilgi
kirliliğinin gıda sektörü üzerindeki etkisi ve
alınabilecek önlemlerin anlașılması.

Gıda güvenliğini zayıflatan bilgi kirliliği ve uzman
olmayan kișilerin neden olduğu gıda güvenliği riskleri
Bilgi kirliliğinin nedenleri
Sektörün bilgi kirliliğine karșı alabileceği önlemler
Bilgi kirliliği konusunda 3.Tarım șurasında belirlenen
stratejiler
Uzman olamayan kișilerin olușturduğu bilgi kirliliği
(infodemi)

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

İnfodemi ve
Savunuculuk
Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Helal gıda mevzuatı ve SMICC standartının
anlașılması, helal gıda uygulamalarının incelenmesi.

Helal gıda mevzuatı
SMICC helal gıda standardı
Global helal gıda sektörü
OIC-SMIIC-24-2020-genel gereklilikler
Helal gıda tetkik föyleri hazırlanması
Helal gıda katkı maddesi gereklilikleri
Vaka örnekleri ve helal değerlendirmesi
Katılımcıların sorularının değerlendirilmesi

KİMLER KATILMALI

Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

Helal Gıda
Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisinin gıda
sektörüne yansımalarının değerlendirilmesi. Ayrıca 3.
Tarım Șurası’nın çıktılarının ve bunların gıda sektörü
üzerindeki etkilerinin anlașılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
AB ve Türkiye’de Gıda Güvencesi
Gıda Kayıpları, Atık ve İsraf
Sürdürülebilirlik
Erișilebilirlik
Bulunabilirlik
İklim Değișikliğinin Gıda Güvencesine Etkisi
Gıda Üretim ve Tüketim Projeksiyonları (2030 Projeksiyonu)
Gıda Güvencesi Endeksleri
Gıda Denetim ve Kontrolünün Etkinleștirilmesi
Gıdada Taklit ve Tağșiș
Tüketici Algısı ve Alıșkanlıkları
Gıdada Bilgi Kirliliği
Gıda Savunması
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Coğrafi İșaretlerin Gıda Güvenliği ve Güvencesine Katkısı

COVID-19 Sonrası
Gıda Sektörünün
Stratejik Ajandası

KİMLER KATILMALI
Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar

EĞİTİMİN AMACI
Gıda güvenliği ve gıda güvencesi kavramlarının ve iki
kavram arasındaki etkileșimin anlașılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Gıda güvenliği ve güvencesi
Gıda güvenliği faslı
Ülkemizde gıda güvenliği çalıșmalarının tarihçesi
AB ve ülkemizde gıda güvenliği uygulamaları
AB de Gıda güvenliği politikası değișimi (2002)
Gıda güvenliğinde gıda zinciri yaklașımı ve unsurları
178/2002/EC içeriği
AB Beyaz doküman kriterleri
EFSA
AB gıda güvenliği faslı harmonizasyonu ve AB
projesi ve AB projesi içeriği
Gıda güvenliği ve gıda güvencesi ilișkisi

KİMLER KATILMALI

Teoriden Pratiğe
Gıda Güvenliği ve
Güvencesi Eğitimi

Gıda profesyonelleri ve danıșmanlar
Teknik ve kalite yöneticileri
Üretim, teknik ve kaliteden sorumlu personel
Gıda ve içecek tesislerinde çalıșan tüm personeller
Yeni mezunlar ve sektörde kariyer planlayanlar
Bu eğitim, Ankara Ünivesitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve
TGDF Akademi tarafından düzenlenmektedir.

Yeni kurulan șirketlerin %20’si ilk yılları
içinde bașarısız olmaktadır. Ticaret ve finans
konusundaki bilgi yetersizliği bunun en
önemli nedenidir. Güncel finansal ve ticari
gelișmeleri ile yenilikleri takip etmek,
halihazırda faaliyet gösteren șirketlerin
geleceği için de büyük önem tașımaktadır.
TGDF Akademi olarak sunduğumuz
eğitimler bu konudaki açıkları kapatmayı
amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz özellikle dıș
ticarete yönelik üretim yapan ișletmeler için
küresel ticari hukukun ve finans araçlarının
güncel bir derlemesini sunmaktadır. Eğitim
içerikleri yeni kurulan ve gelișmekte olan
șirketler yanında, iç pazarda yer edinmiș ve
yeni pazarlara açılmayı amaçlayan
ișletmelere de yol gösterecektir. Katılımcılar,
uluslararası ticaret ve finans konularında
uzman eğitimcilerden güncel örneklere
dayalı bilgiler edinecek, kendi șirketlerine
özel sorunların çözümüne ulașabilecektir.

FİNANS
TİCARET
EĞİTİMLERİ

Eğitim bașlıkları ithalat ve ihracatla ilgili
hukuki çerçeve; sigorta, ödeme, finans
yöntemleri ve destekler; dıș pazarlara
açılmak için yürütülmesi gereken pazarlama
ve piyasa araștırma faaliyetleri dahil geniș
bir alanı kapsamaktadır.
Yeni bir iș kurmayı düșünenler, var olan ișini
genișletmeyi hedefleyenler, dıș pazarlara
açılmayı amaçlayanlar bu eğitimden en fazla
fayda görecek kișiler arasındadır.

-

Uluslararası Sözleșmeler
Uluslararası Uyușmazlıkların Giderilmesi
INCOTERMS 2020
Tașıma Belgeleri
Dıș Ticarette Sigortacılık
Factoring
Bașlıca Ödeme șekilleri (Vesaik ve mal mukabili
ödeme, Akredifli İșlemler ve Uygulamaları)
Stand by Akredifler, Garantiler ve BPO
Dıș Ticarette Türev ürünleri
(forward, swap, opsiyon) İșlemleri
Eximbank ve Uygulamaları
Gümrük Uygulamaları
Dahilde ve Hariçte İșleme Mevzuatı ve Uygulamaları

-

İhracat Destekleri
İhracatta Kullanılan Belgeler, İzinler, Sertifikalar
İthalatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamalar
Gümrük Mevzuatı Genel Esasları ve Uygulamaları
Dıș Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
İthalat ve İhracat Rejimi
Serbest Ticaret Anlașmaları ve Çok Taraflı
İlișkiler ve Menșe Kuralları
Dıș Ticarette KDV iadesi Uygulamaları
Uluslararası Pazarlama ve Piyasa Araștırmaları
Fuar Katılım ve Destekleri
E-Ticaret

EĞİTİMİN AMACI

KİMLER KATILMALI

Dıș ticareti ilgilendiren uluslararası antlașma ile sözleșmelerin
kapsamının öğrenilmesi, bunların uygulamadaki etkilerinin
anlașılması.

Șirket sahipleri ve yöneticileri
Șirketlerin dıș ticaret, ithalat, ihracat birimlerinde çalıșan
profesyoneller
Dıș ticaret alanında kendini geliștirmek, uzmanlașmak
isteyen kișiler
Serbest șekilde dıș ticaret ile uğrașarak gelir elde etmeyi
hedefleyenler
Gümrük müșavirlik ve dıș ticaret firmalarında çalıșanlar
Serbest muhasebeci ve mali müșavirler
Danıșmanlık firmalarında çalıșanlar
Tüm sektörlerden, dıș ticaretle ilgilenen profesyoneller

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Dıș Ticarette
Uluslararası
Antlașmalar

Dıș Ticaretin Temelindeki Uluslararası Antlașmalar, Sözleșmeler,
Uyușmazlıkların Giderilmesi, Force Majeure ve Așırı İfa Güçlüğü
INCOTERMS 2020, Önemi, Prensip ve Uygulamaları, Risklerin Devri
Kıymetli evrakların dıș ticarette kullanımı
Tașıma Belgelerinin Özellikleri ve Uluslararası Antlașmalar
Deniz konșimentoları, Kara-Hava ve Kombine Tașımacılıkta
Kullanılan Belgeler

EĞİTİMİN AMACI
Nakliyat sigortası hususları, Incoterm açısından sigorta, sigortası
yapılan riskler, garantiler ve finansman konularının anlașılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Nakliyat Sigortası çeșitleri, özellikleri, dikkat edilmesi gereken
konular, Incoterms bağlantısı
İhracat alacak sigortası prensipleri
Factoring Bașlıca ürünler, Tahsilat, Alacak Takibi, Garantiler ve
finansman
Ödeme Șekilleri – Vesaik ve Mal Mukabili Ödeme

KİMLER KATILMALI

Dıș Ticarette
Sigortacılık

Șirket sahipleri ve yöneticileri
Șirketlerin dıș ticaret, ithalat, ihracat birimlerinde çalıșan
profesyoneller
Dıș ticaret alanında kendini geliștirmek, uzmanlașmak
isteyen kișiler
Serbest șekilde dıș ticaret ile uğrașarak gelir elde etmeyi
hedefleyenler
Gümrük müșavirlik ve dıș ticaret firmalarında çalıșanlar
Serbest muhasebeci ve mali müșavirler
Danıșmanlık firmalarında çalıșanlar
Tüm sektörlerden, dıș ticaretle ilgilenen profesyoneller

EĞİTİMİN AMACI
Akreditif uygulamalarının, akreditiflerin nasıl
çalıștığının ve akreditiflerle çalıșırken dikkat
edilmesi gereken hususların öğrenilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Genel prensipler, dikkat edilmesi gereken hassas
noktalar
Uygulama ve akıșlar, rezerv konuları, teyidin önemi
Transferabl ve back to back akreditifler
Stand by Akreditifler, Garantiler, ICC broșürleri

KİMLER KATILMALI

Akreditifler
ve Garantiler

Șirket sahipleri ve yöneticileri
Șirketlerin dıș ticaret, ithalat, ihracat birimlerinde
çalıșan profesyoneller
Dıș ticaret alanında kendini geliștirmek, uzmanlașmak
isteyen kișiler
Serbest șekilde dıș ticaret ile uğrașarak gelir elde
etmeyi hedefleyenler
Gümrük müșavirlik ve dıș ticaret firmalarında
çalıșanlar
Serbest muhasebeci ve mali müșavirler
Danıșmanlık firmalarında çalıșanlar
Tüm sektörlerden, dıș ticaretle ilgilenen
profesyoneller

EĞİTİMİN AMACI
Dıș Ticaret ve gümrük mevzuatı hakkında gerekli,
güncel bilgiler ve uygulama kabiliyeti kazandırmak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Dıș Ticaret Mevzuatı
Dıș Ticarette Finansal Risk Yönetimi
2021 Ekonomik Görünüm
Kur ve Faiz Riski Yönetimi

Dıș Ticaret
Mevzuatı

KİMLER KATILMALI
Șirket sahipleri ve yöneticileri
Șirketlerin dıș ticaret, ithalat, ihracat birimlerinde çalıșan
profesyoneller
Dıș ticaret alanında kendini geliștirmek, uzmanlașmak
isteyen kișiler
Serbest șekilde dıș ticaret ile uğrașarak gelir elde etmeyi
hedefleyenler
Gümrük müșavirlik ve dıș ticaret firmalarında çalıșanlar
Serbest muhasebeci ve mali müșavirler
Danıșmanlık firmalarında çalıșanlar
Tüm sektörlerden, dıș ticaretle ilgilenen profesyoneller

EĞİTİMİN AMACI
Dıș ticaretin finansmanı konusunda temel bilgilerin aktarılması,
uygulama yetkinliği kazandırılması ve uygulamada
karșılașabilecekleri sorunlara yönelik çözümlerin öğrenilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eximbank, TCMB Reeskont ve Uygulamalar
Güncel Uyum uygulamaları, ECA ișlemleri, Uluslararası
Krediler
Poliçe, Vesaik ve Akreditif ıskontosu, Forfaiting, Sevk
öncesi ve Hazırlık Kredileri, Yapılandırılmıș Finansman
Sigortalı Alacakların Finansmanı, Emtia Finansmanı
kavramları

KİMLER KATILMALI

Dıș Ticaretin
Finansmanı

Șirket sahipleri ve yöneticileri
Șirketlerin dıș ticaret, ithalat, ihracat birimlerinde çalıșan
profesyoneller
Dıș ticaret alanında kendini geliștirmek, uzmanlașmak isteyen
kișiler
Serbest șekilde dıș ticaret ile uğrașarak gelir elde etmeyi
hedefleyenler
Gümrük müșavirlik ve dıș ticaret firmalarında çalıșanlar
Serbest muhasebeci ve mali müșavirler
Danıșmanlık firmalarında çalıșanlar
Tüm sektörlerden, dıș ticaretle ilgilenen profesyoneller

Yeni kurulan șirketlerin %20’si ilk yılları
içinde bașarısız olmaktadır. Ticaret ve
finans konusundaki bilgi yetersizliği
bunun en önemli nedenidir. Güncel
finansal ve ticari gelișmeleri ile yenilikleri
takip etmek, halihazırda faaliyet gösteren
șirketlerin geleceği için de büyük önem
tașımaktadır.
TGDF Akademi olarak sunduğumuz
eğitimler bu konudaki açıkları kapatmayı
amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz özellikle
dıș ticarete yönelik üretim yapan
ișletmeler için küresel ticari hukukun ve
finans araçlarının güncel bir derlemesini
sunmaktadır. Eğitim içerikleri yeni
kurulan ve gelișmekte olan șirketler
yanında, iç pazarda yer edinmiș ve yeni
pazarlara açılmayı amaçlayan ișletmelere
de yol gösterecektir. Katılımcılar,
uluslararası ticaret ve finans konularında
uzman eğitimcilerden güncel örneklere
dayalı bilgiler edinecek, kendi șirketlerine
özel sorunların çözümüne ulașabilecektir.

MARKA

İLETİȘİM

EĞİTİMLERİ

Eğitim bașlıkları ithalat ve ihracatla ilgili
hukuki çerçeve; sigorta, ödeme, finans
yöntemleri ve destekler; dıș pazarlara
açılmak için yürütülmesi gereken
pazarlama ve piyasa araștırma faaliyetleri
dahil geniș bir alanı kapsamaktadır.
Yeni bir iș kurmayı düșünenler, var olan
ișini genișletmeyi hedefleyenler, dıș
pazarlara açılmayı amaçlayanlar bu
eğitimden en fazla fayda görecek kișiler
arasındadır.

-

Kurumsal İletișim
Kurumsal İletișim Nedir? Neden Önemlidir?
İç İletișim Stratejileri
Stratejik Marka Yönetimi
İtibar Yönetimi
Medya Planlama ve Satınalma
Algı Yönetimi
İtibar Araștırma ve Ölçümlemesi
Üçüncü Parti (Ajans)Yönetimi
Kriz Yönetimi
Kriz Yönetimi (Case uygulama)
Sponsorluk Nedir? Nasıl Uygulanır?
Lider İletișimi
Dijital İletișim Yönetimi
Sosyal Medya Yönetimi
Etkinlik Yönetimi

-

KSS İletișimi
Medya İletișimi
Stratejik Pazarlama & Marka Yönetimi
Konvansiyonel - Dijital
Stratejik Marka Konumlandırma
Kanal Yönetimi
Fiyatlandırma
Stratejik İletișim
Medya Satın Alma
Online & Ofline Marka İletișimi ve Entegrasyonu
Online & Ofline marka dinamikleri
Entegrasyonda bașarı faktörleri
(Facebook-Youtube-google-TV kanal-gazete
açıklamaları)
Medya Satın Alma ve Planlama Eğitimi (Online
satın alma, Ofline satın alma)

EĞİTİMİN AMACI
Hızla değișen dünya düzeninde iletișimin önemi arttıkça,
șirketler açısından kamu kurulușları ile iletișim kurma ve
kurumsal ilișkileri yönetme gerekliliği ortaya çıkıyor. Eğitim
ile, firmaların kamu kurumları ile nasıl iletișim kurması
gerektiğinin, savunuculuk kavramının ve kurumsal ilișkiler
yönetiminin anlașılması hedefleniyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Kamu İletișimi ve Kurumsal İlișkiler
Savunuculuk nedir? Lobicilikten farkları
Kurumsal ilișkiler ve kamu iletișimi
Yönetici liderlikte kurumsal ilișkileri ve kamu iletișimini
doğru anlamak

KİMLER KATILMALI

Kamu İletișimi ve
Kurumsal İlișkiler
Yönetimi

Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
Firmaların kurumsal iletișim, regülasyon ve halkla
ilișkiler bölümlerinde çalıșanlar
Uzman, danıșman konumunda çalıșan profesyoneller
Proje yöneticileri ve yönetici adayları
Kurumsal iletișim alanda kariyer yapmak, kendini
geliștirmek isteyenler

EĞİTİMİN AMACI

KİMLER KATILMALI

Șirketlerin ihtiyaç duyduğu araștırmaları yürütmek için
gerekli bilgi altyapısının katılımcılara sağlanması.
Araștırmaların ve araștırma raporlarının amaca uygun, etkili
ve anlașılabilir șekilde hazırlanmasının öğrenilmesi.
Araștırma türlerinin ve modellerinin öğrenilmesi. Amaca
yönelik araștırmanın seçilmesi, modelleme ve soru
formlarının öğrenilmesi.

Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
Firmaların araștırma ve raporlama bölümlerinde
çalıșanlar
Uzman, danıșman konumunda çalıșan profesyoneller
Proje yöneticileri ve yönetici adayları
Firma veya kurumların bünyesinde araștırma yapmayı
hedefleyenler
Yapılan araștırmaları metot ve içerik açısından
değerlendirmeyi amaçlayanlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Araștırma Nasıl Talep Edilir?
Araștırma Nasıl Modellenir ve Yönetilir
Araștırma Raporları Nasıl Okunur? Nasıl Kullanlır?

Araștırma
Yönetimi
Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI
Kurumların yürüttüğü sürdürülebilirlik çalıșmaları ve
sürdürülebilir iș modelinin, hem kurum içerisinde hem
dıșa dönük șekilde stratejik hedef kitlelere, etkin
yöntemlerle aktarılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Temel Sürdürülebilirlik (101)
Sürdürülebilirlik Modellemesi ve Uygulamaları
İleri Sürdürülebilirlik ve İșletmelerde Kullanımı
İyi sürdürülebilirlik raporlarının 10 ortak özelliği
Paydaș ve sürdürülebilirlik iletișimi nedir? Nasıl yönetilir?
Gönüllülük
KSS politikaları ve projeleri/ Samimiyet mi reklam mı?

KİMLER KATILMALI

Stratejik
Pazarlama
ve Marka
Yönetimi

Kurumlarda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik
iletișimi konusundan sorumlu kișiler
Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
Kurumsal iletișim, insan kaynakları ve satıș-pazarlama
profesyonelleri
Proje yöneticileri ve yönetici adayları
Sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimini genișletmek
isteyen tüm profesyoneller

EĞİTİMİN AMACI
Çok fazla markanın var olduğu rekabetçi bir dünyada
șirketler, stratejik pazarlama planları ile markalarının orta ve
uzun vadede güçlenerek var olmalarını sağlayacaklardır.
Bu eğitimde stratejik pazarlama yol haritasının temel tașları
ve tüketicilerin birbirine benzeyen binlerce ürün arasından
markanızı tercih etmesini kolaylaștıracak marka yönetiminin
kritik bașarı faktörleri aktarılacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Stratejik pazarlamanın temelleri nedir ve nasıl yapılır?
Marka nedir ve nasıl konumlandırılır? Marka nasıl inșa edilir?
Ürün geliștirme, fiyatlandırma, marka kârlılığı, dağıtım ve
kanal yönetimi, üretim hattından satıș rafına süreç yönetimi
Tüketici davranıșları, pazar araștırma, reklam ve iletișimin
önemi

KİMLER KATILMALI

Stratejik
Pazarlama
ve Marka
Yönetimi

Marka yönetimi ve kurumsal iletișim profesyonelleri
Firmaların pazarlama ve satıș pozisyonlarında çalıșan
ve kariyerinde ilerlemek isteyenler
Mağaza, perakende ve finans sektörlerinde çalıșanlar
Pazarlama, araștırma, marka yönetimi, ürün yönetimi
ve satıș alanlarında kariyer yapmak isteyenler

EĞİTİMİN AMACI

Dijital pazarlama eğitim ile günümüzün yükselen dijital platformlarda hedef kitleye doğru ve etkin bir șekilde nasıl erișebileceğinizi,
digital reklam modellerinin olmazsa olmazlarını öğreneceksiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
SEO (Search Engine Optimization) ve SEM (Search Engine Marketing) nedir? Birbirlerine göre
avantaj ve dezavantajları nedir?
Adwords reklamları nedir? Bu reklamlarla nasıl daha iyi geri dönüș alınır?
Temel dijital reklam terimleri nelerdir? CTR, CPC, CPL, CPM modelleri nedir nasıl çalıșır?
Dijital reklam kirliliği nedir? Bu kirlilikten markamızı nasıl koruyabiliriz?
Dijital reklam dolandırıcılığı (Ad fraud) nedir? Nasıl korunabiliriz?

KİMLER KATILMALI
Dijital pazarlama alanında uzmanlașma isteyenle
Sektörde kariyer yapmak, ajanslarda çalıșmak isteyenler
İș hacmini, etki alanını büyütmek isteyenler
Alana ilgi duyanlar
Sosyal medya içerik üreticileri, bloggerlar, metin yazarları, firma sahipleri, girișimciler
Halihazırda kurumsal iletișim, pazarlama, e-ticaret pozisyonlarında çalıșanlar

Dijital
Pazarlama
Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI
Yeni nesil stratejik pazarlama yöntemleri içerisinde geri dönüș alma oranı en yüksek pazarlama yöntemi olan ‘influencer marketing’
eğitimi ile, katılımcılara dijital dünyanın zorlu rekabetinde farklılașabilmenin ve markanın ‘love mark’ (T. Sevilen marka) haline
getirilmesinin püf noktalarının öğrenilmesi amaçlanıyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Influencer nedir? Nasıl bir etki alanı vardır?
Influencer Marketing’de doğru influencer nasıl
seçilir? Bașarılı olmak için neler yapılır?
Influencer Marketing’in konvansiyonel pazarlamaya
göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Celebrity Marketing (ünlü kullanımı) ve Influencer
Markating arasındaki fark nedir?
Etkili içerik üretmenin püf noktaları
Influncer Marketing ile nasıl markalașılır? Bilinirlilik
nasıl arttırılır? Satıșa nasıl dönüștürülür?

KİMLER KATILMALI

Influencer
Marketing
Eğitimi

Firma sahipleri, ortakları
Firmaların sosyal medya, pazarlama,
reklam ve halkla ilișkiler sorumluları
Ticaret yapmak, kendi ișini kurmak ve
alanı öğrenmek isteyenler
Sektörde kariyer yapmak isteyenler,
Sosyal medya kullanıcıları, YouTuber’lar,
bloggerlar ve diğer sosyal medya
kullanıcıları

EĞİTİMİN AMACI
Nöro pazarlama eğitiminin amacı; katılımcıların tüm mecralarda ürün geliștirmeden markalașma süreçlerine, iletișim stratjilerinden
reklam kampanyalarının içerik yönetimine, nasıl etkin bir pazarlama yönetimi yapabileceklerini Türkiye pazarından ve dünyadan
örnekler ile öğrenmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Nöro pazarlama nedir? Kavramları nelerdir?
Kullanım alanları nerelerdir? Kantitatif ve kalitatif
araștırmalardan farkı nedir?
Nöro pazarlama ile markalașmada nasıl fark yaratılır?
Reklam kampanyalarında Nöro pazarlamadan nasıl
faydalanılır?
Örnek vaka çalıșmaları

KİMLER KATILMALI

NÖRO
Pazarlama
Eğitimi

Firmaların satıș ve pazarlama profesyonelleri
Firmaların reklam, sosyal medya ve halka ilișkiler
bölümlerinde çalıșanlar
Çalıșanlarla iletișimini geliștirmek isteyen İnsan
Kaynakları personelleri ve yöneticiler
İkna, sunum, iletișim ve müzakere kabiliyetini
geliștirmek isteyenler

EĞİTİMİN AMACI
Kurumların yürüttüğü sürdürülebilirlik çalıșmaları
ve sürdürülebilir iș modelinin, hem kurum
içerisinde hem dıșa dönük șekilde stratejik hedef
kitlelere, etkin yöntemlerle aktarılması.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Kurumlar açısından sürdürülebilirlik kavramı ve
sürdürülebilirlik yaklașımı
Sürdürülebilirlik iletișiminin prensip ve esasları
Medya ilișkileri, sosyal medya ve diğer iletișim
araçlarının sürdürülebilirlik iletișiminde
kullanılması
Sürdürülebilirlik yaklașımı ve uygulamalarının
kurum içinde anlatılması
Kurumun sürdürülebilirlik rapor ve belgelerinin
yayınlanma süreci

KİMLER KATILMALI

Sürdürülebilirlik
İletișimi

Kurumlarda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik
iletișimi konusundan sorumlu kișiler
Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
Kurumsal iletișim, insan kaynakları ve satıș-pazarlama
profesyonelleri
Proje yöneticileri ve yönetici adayları
Sürdürülebilirlik alanındaki bilgi birikimini genișletmek
isteyen tüm profesyoneller

EĞİTİMİN AMACI
Değișen dünya düzeninde iletișimin önemi arttıkça
șirketler var olan kurumsal itibarlarını korumaya ve
arttırmaya daha çok ihtiyaç duymaktalar. Bu
kapsamda șirket veya marka adına yapılacak
yatırımların neler olabileceğinin aktarıldığı bu
eğitimde katılımcılar yeni dünya düzeninde
kurumsal iletișim dinamiklerini öğreneceklerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Değișen kurumsal iletișim dinamikleri nelerdir?
Kriz Yönetimi nedir, nasıl yapılır?
KSS Yönetimi gerekli midir, KSS seçiminde
kritik noktalar nelerdir?

KİMLER KATILMALI

Kurumsal
İletișim ve
İtibar Yönetimi

Yönetim kadrosu ve orta düzey yöneticiler
Firmaların kurumsal iletișim, insan kaynakları ve
pazarlama bölümlerinde çalıșanlar
Uzman, danıșman konumunda çalıșan profesyoneller
Proje yöneticileri ve yönetici adayları
Pazarlama ve satıș alanda kariyer yapmak, kendini
geliștirmek isteyenler

Yeni kurulan șirketlerin %20’si ilk yılları
içinde bașarısız olmaktadır. Ticaret ve
finans konusundaki bilgi yetersizliği
bunun en önemli nedenidir. Güncel
finansal ve ticari gelișmeleri ile yenilikleri
takip etmek, halihazırda faaliyet gösteren
șirketlerin geleceği için de büyük önem
tașımaktadır.
TGDF Akademi olarak sunduğumuz
eğitimler bu konudaki açıkları kapatmayı
amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz özellikle
dıș ticarete yönelik üretim yapan
ișletmeler için küresel ticari hukukun ve
finans araçlarının güncel bir derlemesini
sunmaktadır. Eğitim içerikleri yeni
kurulan ve gelișmekte olan șirketler
yanında, iç pazarda yer edinmiș ve yeni
pazarlara açılmayı amaçlayan ișletmelere
de yol gösterecektir. Katılımcılar,
uluslararası ticaret ve finans konularında
uzman eğitimcilerden güncel örneklere
dayalı bilgiler edinecek, kendi șirketlerine
özel sorunların çözümüne ulașabilecektir.

GELİȘİM

YÖNETİM
EĞİTİMLERİ

Eğitim bașlıkları ithalat ve ihracatla ilgili
hukuki çerçeve; sigorta, ödeme, finans
yöntemleri ve destekler; dıș pazarlara
açılmak için yürütülmesi gereken
pazarlama ve piyasa araștırma faaliyetleri
dahil geniș bir alanı kapsamaktadır.
Yeni bir iș kurmayı düșünenler, var olan
ișini genișletmeyi hedefleyenler, dıș
pazarlara açılmayı amaçlayanlar bu
eğitimden en fazla fayda görecek kișiler
arasındadır.

-

Liderliği Anlamak - 3 Gün
Takım Yönetme Süreçleri, Tuckman Modeli
Takımlarda Güven Yaratma, TP.Lencioni
Satıș için Profesyonel İkna ve Müzakere Eğitimi
Koçvari Yöneticilik Eğitimi
Profesyonel İletișim Eğitimi
Profesyonel Geri Bildirim Eğitimi
İkna ve Müzakere Eğitimi
Durumsal Liderlik Eğitimi Tuckman / P lencioni
Takım olmak + Yeniden Takım Yaratmak +
Takım Süreçlerini Yönetmek
Profesyonel Satıș ve Satıș Ekibi Dizaynı Eğitimi
(Farklı roller, NLP Temsil Sistemleri, İç ve Dıș
Müșteri Teması, Ürün -Hizmet Strateji

-

-

NLP - Müzakere İkna Odaklı Satıș Eğitimi
NLP ile /FBI) Yüz okuma teknikleri, Olay yeri ve
durum incelmesi Beden dili,
10 Önemli Müzakere Tekniği ve İkna
Modellerinin Satıșa Uyarlanması)
Takımlarda Güven – Șirket içinde Güven
Süreçleri
Yöneticiler için Temel Koçluk
Profesyonel Bedenl Dili ve Güçlü İletișim
Eğitimi
Zaman Yönetimi ile Performans Yaratma
Stres ve Stres Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim ile Orta Kademe Yöneticilerin,
Yönetici Adaylarının ve yeni yönetici olan
profesyonellerin Yöneticilik Modellerini ve
Durumsal Liderlik Modelini kavraması,
Fasilitasyon ve Rol Oyunları ile uygulamalı
olarak öğrenmesi, yöneticilikle ilgili
yetkinlik
ve
becerilerin
kendilerine
kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Șekli: Online, Fasilitasyon ile uygulama, Senaryolar ile Role Play

Adayların beceri ve yeteneklerinin Lider
Yönetici profiline temel anlamda uygun
hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anlar: Liderlik kavramının koçluk yaklașımının önemli bir parçası olduğunu ve çalıșacağı her
kademede yarattığı farkı anlar. Fasilitasyon ile güçlü yanlarını, yeteneklerini keșfederken
diğer adaylarla takım olmanın gücünü ve önemini anlar.

Fasilitasyon ile katılımcıların eğitimden
gerçek iș yașamında kullanacakları somut
çıktılar alarak ayrılması sağlanacaktır.

Yapar: Doğru soruları sorarak ilerler, bașkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı
ve vermeyi, durumsal lider davranıșları uygulamayı, çatıșmayı yönetmeyi, delegasyonu ve
ast-üst-denktașlarla güçlü iletișim kurmayı yapar hale gelir.

KİMLER KATILMALI

Liderliğe İlk
Adım / Liderliği
Anlamak

Orta Kademe Yöneticiler
Yönetici Adayları
Yöneticiliğini Geliștirmek isteyenler
Ekip ya da Takım Liderleri ve Lider Adayları
Takım Üyeleri

Uygulanacak Test: Transaksiyonel Analiz, Benlik Durumlarının Tespiti, JoHari Testi
Bilir: Lider gibi davranmanın nasıl olduğunu uygulayarak bilir. Güçlü iletișimin nasıl
olduğunu bilir. Çatıșmada, stres anında, kendisine ve bașkalarına ait farklı benlik
durumlarını bilir ve yönetir. S.C.O.R.E (Fasilitasyon) ve World Cafe Fasilitasyon ile nasıl lider
olunacağını bilir.

EĞİTİMİN AMACI

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin, Yönetici
adaylarının
ve
yeni
yönetici
olan
profesyonellerin takım yönetme süreçlerine
bütünüyle hakim olması sağlanacaktır.

Eğitim Șekli: Online, Fasilitasyon ile uygulama, Senaryolar ile Role Play

Bu eğitim ile katılımcıların Koçluk ve Durumsal
Liderlik çizgisinde Tuckman Takım Modeline
göre kendilerini ve takımlardaki rollerini yeniden
yapılandırmaları; ayrıca Lider, Koçvari, Mentor
ve Otoriter Yönetici olarak deneyimleyecekleri
4 farklı durumu anlayarak kendi rollerini ve
takımlarının durumunu netleștirmeleri ve
anlamaları hedeflenmektedir.
Katılımcıların
farklılıkları
durumsallık
çerçevesinde olaylar ve kișiler bazında
değerlendirmeleri
ve
liderlik
etmeleri
amaçlanmaktadır. Fasilitasyon ve Rol Oyunları
ile uygulamalı olarak uygulamalar yapmak,
adayların beceri ve yeteneklerinin Lider
Yönetici profiline uygun ya da yakın hale
getirilmesi sağlanacaktır.

Takım Yönetme
Süreçleri,
Tuckman Modeli

KİMLER KATILMALI
Orta Kademe Yöneticiler
Yönetici Adayları
Yöneticiliğini Geliștirmek isteyenler
Ekip ya da Takım Liderleri ve Lider Adayları
Takım Üyeleri

Uygulanacak Test: Transaksiyonel Analiz, Benlik Durumlarının Tespiti, JoHari Testi
Bilir: Fasilitasyonda, Lider, Koçvari, Mentor ve Otoriter Yönetici gibi 4 farklı durumu
deneyimleyerek, Durumsal Lider gibi davranmanın nasıl olduğunu keșfeder.
Bulunduğu pozisyonda kendi benlik durumunu ve bașkalarının benliklerini bilir ve
olmak istediği ideal benliği görür.
Anlar: Liderlik kavramının Koçluk yaklașımının önemli bir parçası olduğunu anlar.
Fasilitasyon ile 4 farklı yönetici davranıșını deneyimlerken aynı zamanda diğer
adaylarla takım olmayı ve Takımın Forming, Storming, Norming ve Performing
süreçleri Fasilitasyon ile anlar.
Yapar: Yeni liderlik modelini oturtmak üzere, kișiler ve durumlar karșısında doğru
soruları sorarak ilerler, bașkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı –
vermeyi, çevresindekilerin gelișimine odaklanmayı, kendisini ve dilini geliștirmeyi,
çatıșmayı, stresi yönetmeyi, delegasyonu ve ast – üst – denktașlarla güçlü iletișim
kurmayı yapar hale gelir. Tuckman’ı kurumunda takımına uygular.

EĞİTİMİN AMACI
Tüm dünyada kullanılan bir modelin uygulanmasıyla, Takımlarda Güven Yaratma süreçlerinin anlașılması sağlanacaktır.
P. Lencioni’nin uluslararası modeli ile Takımlarda Güven Yaratma süreçlerinin yeniden kurgulanması ve 5 basamaklı Güven Piramidinin
iș yașamına uygulanması hedeflenmektedir.
İș akıșlarında güven unsurunu yansıtmak; aidiyet, iș yapıș șekli, verimlilik ile performans konularında takımların bașarılarını güven
unsuru ile yükseltmek amaçlanmaktadır.
İlișkileri ve insanları güven inșa ederek yönetmek, çatıșmalarda güveni sağlamak, güvensizlik ile olușan yıkıcı tutumları ortadan
kaldırmak da eğitim kapsamında anlatılacaktır. Güven veren ve güven duyulan bir yönetici ve/veya takım üyesi olarak tanınmak, tercih
edilmek ve adayların beceri ve yeteneklerinin Lider Yönetici profiline uygun ya da yakın hale getirilmesi sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitim Șekli : Online, Fasilitasyon ile uygulama, Senaryolar ile Role Play
Uygulanacak Test: Transaksiyonel Analiz, Benlik Durumlarının Tespiti JoHari Testi
Bilir: Güven yaratma ve güven inșa etmek üzere ilișkilerini ve takımını yönetmeyi geliștirmeyi bilir.
Anlar: Güven kavramının Takım içi ve takım dıșı iletișimde iș yapıș süreçlerinde hayati önemini anlar.
Yapar: Lencioni Güven Piramiti’ni Fasilitasyon’da deneyimler. Güven verir ve güven duyulmasını sağlar. İletișimini șirket içinde ve
dıșında güven modeli așamalarını bilerek sürdürür. Güven modeli ile çatıșmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast – üst – denktașlarla
güçlü iletișim kurmayı yapar hale gelir. Kurumunda Takımı için Güven Modelini yapar.

KİMLER KATILMALI
Orta Kademe Yöneticiler
Yönetici Adayları
Yöneticiliğini Geliștirmek isteyenler
Ekip ya da Takım Liderleri

Takımlarda
Güven Yaratmak,
TP. Lencioni

EĞİTİMİN AMACI
Ekibin Profesyonel Satıș Becerilerinin İleri Müzakere ve İkna Teknikleri ile Yenilemeleri ve Fasilitasyon uygulamalı ve Role Play
uygulamaları ile kendilerine kazandırılması. Takibi ve sürdürülebilirliği için eğitim sonrası destek verilmesi.

Satıș için
Profesyonel İkna
ve Müzakere
Eğitimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

KİMLER KATILMALI

Eğitim Șekli: Online + 2 farklı fasilitasyon ile uygulamalar + ROLE PLAY ile senaryoların çalıșılması
Uygulanacak Test
Transaksiyonel Analiz Benlik Testi + Jo-Hari Kișilik Alan Testi yapılması ve geri bildirim

Satıș ekipleri
Satıș ekibi liderleri,
Satıș ekibi yöneticileri

İȘİN İÇİN
EKİBİN İÇİN
KENDİN İÇİN

GEÇ KALMA!
akademi.tgdf.org.tr

