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Bütünsel İletişim 

Eğitimin Amacı: 

En temel yetkinlik olan iletişim bugün üzerine en çok konuşulan, en çok çalışılan en çok şikayet edilen 
konu haline gelmiştir. Son dönemde gerek pandemi gerekse buna bağlı oluşan olumsuzluklarla ve 
yine yeni şekillenen dünya düzenin de farklı iletişim türlerinin gelişmesi bu konuda ki yetkinliklerin 
sürekli gelişim ve iyileştirme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. İletişim doğru biçimde 
hizalanmadığı, yönetilmediği ve yönlendirilemediği taktirde çatışma, ilişki kopuklukları, içsel ve işsel 
problemler artmakta ağırlaşmakta ve taşınmaz hale gelebilmektedir. Bu durum aynı zamanda iç ve dış 
müşteri şikayetlerini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı içsel ve dışsal iletişim 
yetkinliklerimizi geliştirmek uygulamak ve etkili iletişim sağlayan bireyler ve dolayısı ile iletişimde 
bütünlüğü sağlamış bir takım olabilmek noktasında katkı sağlamaktır. 

 
Konu Başlıkları: 

 İçsel – Dışsal İletişim 
 İletişimde Bütünlük 
 Arketipler 
 Renklerle Kişilik Analizi 
 Doğru ve Etkin Kişilik Analizlerinin Süreçlerimize Pozitif Etkileri 
 Kişilerin İkna Düğmesini Keşfetmek 
 Temsil Sistemlerimiz 
 İletişimde Odaklanmanın ve Dinlemenin Önemi 
 Dinleme Boyutları, Dinleme Engelleri 
 İletişimde İknanın Gücü 
 İlişki Yönetimi 

 
Eğitim Programı: 

Eğitim günleri ve haftalık ders yoğunluğu talebiniz doğrultusunda farklılık gösterilebilir ve istediğiniz 
dönemlerde planlanabilir. Eğitim süresi 10:00 – 16:00 saatleri arasındadır. (Verilecek molalar dahil) 

Eğitim Süresi 1 gündür. 

 
Eğitim Yeri: 

Eğitimlerimiz içerisinde bulunduğumuz salgın dönemi dolayısı ile online olarak planlanmış olup 
yasakların bitmesi ile örgün olarak yapılabilecektir. 
Sınıfların mevcut kişi sayısı min 20 max 25 kişidir. 
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Ücretler: 

Bir günlük eğitim ücreti; kişi başı 200 TL’dir. 

Kişi sayısının; 20 kişinin altında kalması durumunda eğitim açılmayacak olup, 25 kişi üzerinde ayrı bir 
grup oluşturulacaktır. 

 
Ödeme Koşulları: 

Ödemeler aşağıda belirtilen banka hesap numarasına peşin olarak yapılır. 

AL Baraka Türk Bankası – Altunizade Şubesi  
 

IBAN: TR65 0020 3000 0228 5855 0000 21 

 

                                                                                               Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
                                                                                                                                           MÜDÜR 

                                                                                                            Mehtap GÜVEN ÇOBAN 

 


