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Doğru İletişimle Bir Adım 
Öne 

 
 

 

· Eğitimin Amacı  

Programa katılacak kişilerin kendi iletişim stillerini 
farketmeleri, duygu ve ihtiyaçlarını net bir biçimde ifade 
etme ve empati kurarak iletişimde iyileşme kaydetmeleri 
hedeflenmektedir.  

 

· Kazanılacak Yetkinlikler 

 İş ve özel yaşamda iletişim konusunda daha etkin 
olma 

 Empati düzeyinde artış  

 İnsan Yönetme becerilerine bir katma değer 
eklemek 

 

· Eğitimin Faydaları  

 Etkin dinleme pratiği kazanmak 

 Başkalarıyla olan ilişkimizde “doğru” mesajı 
verebilmek 

 Net ve açık olarak duygu ve düşüncelerimizi ifade 
etmek 

 Çatışmaları çözmek konusunda anlayış kazanmak 

 

· İçerik 

 İletişim; sözlü ve sözsüz mesajlar, Bedenin 
anlattıkları: gözler, baş, eller 

 4 Temel İletişim Kuralı; kendini ve başkalarını 
olduğu gibi kabul etmek 

 ETKİN Dinleme Ve Empati ; Empati egzersizleri, 
alttaki duyguyu bulmak 

 Nasıl İletişim kuruyoruz? İyi dinleyici vs Kötü 
dinleyici 

 BEN Dilini Öğrenmek  

 Barışçıl İletişime giriş: Temel Prensipler 

 Geri Bildirim Vermek : Sandviç metodu 

 

· Hedef Kitle 

İletişim konusunda kişisel farkındalık sağlamak ve iş ve özel 
hayatlarında başkalarıyla iletişimini geliştirmek isteyen herkes  

 

 

 

 
 

 

· Eğitmen 

 

· Eğitim Tarihleri 

16 Ekim 2012 Salı  
9.00 - 12.00  

3 saat  

· Eğitim Yeri 

Navitas Eğitim Salonları 5.Gazeteciler Sitesi, Akasya 
Sokak C-2 Blok Daire:3 Akatlar-İstanbul  

 
250 TL + KDV  

(ikramlar ve eğitim materyalleri dahildir.)  
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NAVİTAS BANKA HESAP NUMARALARI  
 

Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.  
Ünvan: Navitas Eğitim, Danışmanlık Koçluk Hizmetleri LTD.ŞTİ.  

Şube: Valikonağı Şubesi - Şube Kodu: 183  
Hesap No: 6298923 - IBAN: TR52 0006 2000 1830 0006 2989 23  

Son kayıt ve ödeme tarihi: 8 Ekim 2012 Pazartesi  
Aynı kuruluştan iki ve üstü katılımcı için ön kayıt yaptıranlara % 5 indirim uygulanır.  
 
· Kontenjanın dolması durumunda erken kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır. Kesin kayıt havale formu tarafımıza 
fakslandıktan (0212 319 76 00) veya e-posta (navitas@navitas-tr.com) ile yollandıktan sonra gerçekleşecek ve tarafınıza 
mesaj yollanacaktır.  
 
İptal & Değişiklik:  5 iş günü öncesine kadar iptal durumunda yapılmış olan ödemenin %50’si iade edilecektir. Kayıt olan 
kişinin yerine aynı kuruluştan farklı bir kişinin katılması mümkündür. Yeterli  sayıda katılımcı sağlanamadığı durumda, eğitim 
Navitas tarafından iptal edilirse, ödemelerin tamamı iade edilecektir. Navitas katılımcılara önceden bilgi vererek eğitim yerini 
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  
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