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AMACIMIZ 

Her şeyden önce, 
 
Bu liderlik çalışmasının iddiası “liderlik öğretmek” değil. 
 
Aslında öğretmeyi aklımıza bile getirmedik. 
 
Liderliğin bir davranış şekli ve herkesin gittiği liderlik 
yolunun kendi seçimi olduğundan yola çıkarak bu 
programı hazırladık: 
 

Kendinize giden bir yol haritası 
 



AMACIMIZ 

Bu bağlamda katılımcıların duygusal zeka ve 
enerjisini açığa çıkararak 
 
 Kendi liderlik potansiyellerini fark ettirmeyi 

 
 Kendini bir lider olarak farklı bir bakış açısından tasarlamanın 
somut bir yolunu vermeyi 

 
 Liderlik yolunda ilerlemek için  sorumluluk alma 
motivasyonunu arttırmayı 

 
 “Bu çalışma daha önce katıldığım tüm eğitimlerden çok farklı, 
fazlasıyla işe yarıyor” dedirten bir deneyim yaşatmayı  

 

amaçladık. 



Bu çalışmanın hedef kitlesi: 
 
 Yönetici adayları 

 
 Performanslarını arttırma ihtiyacındaki yöneticiler 

 
 Kendilerine yeni bir açıdan bakmak ve gelişim noktalarını 
fark edip değişmek isteyen yöneticiler. 
 

AMACIMIZ 



Kurumunuza:  
 Liderlik rolünde daha özgüvenli ve istekli 
 Ekibi ile daha kaliteli iletişim kuran 
 Hedeflere ve vizyona daha odaklı 
 Kendi misyonunun daha farkında bir  yönetici profili 

 
Yöneticilerinize: 
 Daha iyi iş-yaşam dengesi kurabilme 
 Ekibindeki çatışmaları yönetebilme 
 Şirkete yaratacakları değeri bilme 
 Duygusal dengelerini yönetebilme yetkinliği 

 

üretecek bir gelişim süreci sağlayacağımızı iddia ediyoruz. 

AMACIMIZ 



Bilişsel yetilerin geliştirildiği eğitimler neokortekstle yani “düşünen 
beyin” ile ilgilidir. Sınıf ortamı, görsel ya da sözel aktarım, dinlemek ya 
da okumak ile bu yetiler geliştirilebilir. 
 
Duygusal yetiler ise “amigdala” ve “prefrontal korteks” ile ilgilidir. 
 
Beynin bu bölümlerine bilişsel 
yetilerdeki  gibi yöntemlerle 
ulaşılamaz. Nörolojik bağlamda 
değişim için daha uygulamalı ve 
zamana yayılmış bir çalışma 
gerekmektedir. 
 
Kalıcı ve etkin bir “Duygusal Yetkinlik Geliştirme” eğitimi 
sürekli deneyimleme, hikaye anlatımı, rol oynama, drama gibi “hissetme 
temelli” bir yöntem ile koç/mentör rehberliğinde gerçekleştirilebilir. 

METODUMUZ 

Bilişsel 
Öğrenme •Düşünen beyin 

Davranışsal 
Öğrenme 

•Duygusal beyin 



Bu liderlik çalışmasında 10’dan fazla çalışma 
yaparak 
 
 Her katılımcıya kendi içindeki liderlik potansiyelini açığa 
çıkaracak bir keşif deneyimi yaşatıyoruz. 

 
 Katılımcılar kendileri ve hedefleri hakkındaki hisleriyle 
tanışıyorlar ve kendileriyle yüzleşiyorlar. 
 
 Katılımcılar kendi kişisel liderlik modellerinin tasarımını 
yapıyorlar ve deneyimliyorlar. 

METODUMUZ 



METODUMUZ 

Liderlik Çalışması Ana Başlıkları 



LİDERLİK 
-içimizdeki potansiyel- 

Ben kim olmak 
istiyorum? 

Hangi içsel kaynaklarımı 
açığa çıkaracağım? 

Hangi değerler 
benim pusulam olacak? 

Yaratmak istediğim 
anlamlı gelecek ne? 

Bir kişinin liderlik yolunda kendisine sorması gereken dört soru! 

METODUMUZ 



BİZ KİMİZ 

Emotional Energy Coaching & Consulting 
info@eecc-turkiye.com 

 
İş hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz şirket içi  iletişimi, işbirliğini ve 
motivasyonu arttırmak ve geliştirmek için buradayız. Yönetici adaylarına ve yöneticilere 
yönelik liderlik, duygusal zeka  ve kişisel dönüşüm odaklı programlar, koçluk ve 
danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. 
 
Şirketinizdeki pozitif duygusal atmosferi performans ve başarı için temel gereklilik 
olarak görüyorsanız, doğru yerdesiniz. 
 
Sunduğumuz hizmetlerimizin arka planında yatan yaklaşımlarımız  duygusal zeka, 
bilişsel davranışçı teori, insan odaklı pozitif psikoloji ve koçluk  ile iş hayatındaki 
yöneticilik ve girişimcilik deneyimlerimizden oluşan bir sentezdir. 
 
“Her insan kendisini ve geleceğini yapılandırabilecek donanıma sahiptir” ve “insanların 
zeka ve bilgilerine saygı duyarız” temel bakış açısından yola çıkarak hizmet veriyoruz. 
Zaten sahip olduğunuz potansiyeli harekete geçirecek dokunuşları ve rehberliği 
sunuyoruz. 
 


