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Her geçen gün iş dünyası daha değişken, daha karmaşık, daha belirsiz ve daha 
muğlak oluyor. VUCA dediğimiz bu yeni gerçeklikte liderlerin doğru aksiyonları 
alabilmeleri, motivasyonlarını hep en yüksekte tutabilmeleri ve aynı zamanda 
bağlılığı ve motivasyonu yüksek ekipler oluşturmaları gerekiyor. Çünkü, yeni 
şartlar yeni liderlik yetkinlikleri getiriyor. Bugün VUCA çağında yeni fikirleri 
tetikleyebilecek, yeni şartlara hızlı adapte olacak ve yaratıcılığı yüksek liderler 
başarıya ulaşabiliyor. Bugün liderlerin elinde bu yetkinlikleri edinmek için çok 
önemli bir fırsat var: Beynimizi ve fabrika ayarlarımızı tanımak! Yapılan 
araştırmalar hepimiz için beyninin nasıl işlediğini anlamak, verdiğimiz tepkileri 
ne zaman ve nasıl verdiğimizi görmek ve bunlara nasıl müdahale 
edebileceğimizi öğrenmeyi mümkün kılıyor.  

Dale Carnegie Akademi olarak, liderlerin önce kendi beyinlerinin işleyişini 
anlamalarının hem değişimi hem ekiplerini yönetmeleri, hem de kendileri ve 
ekipleri için en yüksek motivasyonu sağlamaları için çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Bu amaçla liderlerin günümüzün zor şartlarının gerektirdiği 
yetkinliklere sahip olabilmeleri için aşağıdaki 2 günlük Beyin Temelli Liderlik 
Eğitimi’mizi tasarladık:  

Programın Genel Hedefi:  

- Günümüz VUCA dünyasında liderlerin, tüm duyguların ve aksiyonların 
merkezi olan beynin işleyişini daha iyi anlayarak çağın gerektirdiği yetkinliklere 
sahip olabilmek için nasıl bir dönüşüm yaşamaları gerektiğini anlamaları ve bu 
konuda aksiyon alabilmeleri 

- Kendi aksiyonlarının ve liderlik tarzlarının ekip üyelerinin beyinleri üzerinde 
nasıl etkiler yaptığı ve onların motivasyon ve performansını nasıl etkilediğini 
anlayarak ekip yönetimi tarzlarını buna uygun olarak geliştirebilmeleri 

İçerik:  

- Beynin nasıl çalıştığını ve beyin/ beden ilişkisini anlamak  

- ‘’Fabrika ayarlarını’’ öğrenerek doğru yöntemlerin gerekli olduğunun farkına 
    varmak 

- Kendi beynimizin ve başkalarının beyninin nasıl çalıştığını anlayarak bunu 
   liderlik yaklaşımımıza uyarlamak  

- İnsanları motive eden, mutlu hissettiren ya da strese sokan hormonları ve 
   bunların nasıl tetiklendiğini kavramak  

- Günümüz liderlik yaklaşımlarının neden geçmişteki yaklaşımlardan farklı 
   olması gerektiğini anlamak  

- Çeşitli liderlik yaklaşımlarının insanlar üzerinde olumlu/ olumsuz etkilerinin 
   nedenlerini kavramak  

Hem kendimizi, hem çevremizdekileri daha iyi anlayıp kavramak ve daha iyi bir 
lider olarak kendimiz ve etrafımızdakiler için daha verimli ve mutlu bir yola 
önderlik etmek için bir araya gelmeyi bekliyoruz !  

 

 

Format 

2 tam gün. 

 

Kimler Katılmalı 
Günümüz iş 

dünyasında değişimi 

yönetmek, doğru 

aksiyon almak, ekip 

motivasyonunu ve 

bağlılığı yüksek 

tutmak isteyen 

yöneticiler katılabilir.  

 

 

 

 

 

 

Beyin  Temelli  Liderlik  Programı 


