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Verimlilik doðru iþleri, doðru biçimde, doðru zamanda,
insan yararýna olacak biçimde yapmaktýr.
Verimliliðin özünde; kaynak kullanýmýnda akýlcýlýk, ürün kalitesi,
süreç kalitesi, yaratýcýlýk, iþ ahlaký, estetik, ekip çalýþmasý ve
yaþam kalitesi vardýr.

sayý 3
•Kurum Ýçi Eðitimler
dd eðitim içerikleri þirket hedefleri ile uyumlu
kurumunuza özel eðitimler düzenliyor.

•“Ekonomimizdeki Olumsuzluk
Üzerine”

Kriz Ortamýnda Ýletiþim Bozukluklarý
ve Geleceðe Umutla Bakmak!
Türkiye’nin bugün içinde bulunduðu durumu gözönüne alacak
olursak, iletiþim bozukluklarýnýn hayatýmýza nasýl yansýdýðýný
göreceðiz. Dýþ göçün baþladýðý, insanlarýmýza memleketlerini,
vatanýný terk ettirecek kadar yaþanmayacak hale gelen ülkemizde,
insanlarýmýz darboðazýn kurbanlarý haline geldiler. Bu maddi ve
manevi sýkýntý insanlarýmýzýn birbirleri ile iletiþimlerini aksatmakta,
hatta anlaþýlmasý zor hale getirmekte...
Ýnsanlarýmýz artýk hergününü sinemaya veya tiyatroya gider gibi
eðlence anlayýþý içerisinde döviz bürolarýnda geçirmekte. Ruh
hallerini dolardaki iniþ çýkýþ oranýna baðlayan ve 1.3 oranýnda moralim iyi diyenler karþýmýza
çýkmakta. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaþayýp kendi paramýzýn telaffuzunu yapmayan
insanlarýmýz arasýnda iletiþim de dolara endeksli.
Ýnsanlar maddiyat harici birbirleriyle iletiþim kuramamakta, herkes kendi kabuðuna çekilip
her günün öncekinden kötü oluþunu izlemekte ve hatta maalesef ekmeðin dolar kurundan
satýlacaðý günü beklemekte...
Bütün bu olup bitenler, “Nasýlsanýz, öyle idare edilirsiniz” sözünün bir tecellisi mi? Yoksa,
aslýnda biz iyi þeylere layýðýz da, içinde bulunduðumuz durum, daha güzel bir geleceðin
doðum sancýlarý veya habercisi mi? Umut ediyor ve öyle inanýyorum ki doðru olan ikinci
varsayýmdýr.
Elbette ki güncel sorunlar ve sýkýntýlar bizi zora sokmaktadýr. Ama daha güzel yarýnlarýn
kurucusu bizler olacaðýz, zaten öyle de olmak zorunda. Böyle günlerde umut ve özgüven
en büyük sermayedir. Bedeli ve süresi ne olur veya ne olacak, bilemem, ama bu sorunlar
mutlaka bitecek ve mutlu bir ülkeye kavuþacaðýz. Sorumluluk bilincini kuþanalým, umutlanýp
umut aþýlayalým, güler yüzümüzü koruyalým ve yarýnlara hazýrlýk yapalým.

Mehmet Koçak

•Ýnsan Kaynaklarý Çalýþmalarýmýz
dd, Türkiye’nin önde gelen firmalarýnýn
beklentilerine uygun yönetici ve eleman
seçerken, bireylerin kariyer geliþiminde de yeni
ufuklar açýyor.

•Kamuda Kalitenin Arttýrýlmasý
dd, kamu sektöründe de “ Yönetim Geliþtirme
Projeleri” yürütmeye devam ediyor.

• Dýþ Ticarette Kalite
dd, farklý sektörlerdeki kurumlara kalite belgesi
kazandýrma konusunda yeni bir baþarýya daha
imza attý.

•“Yaþam Tuzaklarý”
Doç. Dr. Turgay Biçer

Tükettiðinden az üreten olmaktan vazgeçip, tükettiði kadar üreten hatta, borcumuz nedeni
ile tükettiðinden daha fazla üreten bir toplum oluþturmalýyýz. Üretimde verimlilik ve kaliteye
daha fazla önem veren bir yaklaþýmý benimsemeliyiz.

•Üst Düzey Yöneticiler Ýçin Yabancý

Yoksa bugünlere hazýrlýklý olmamamýzýn faturasý bugün nasýl önümüze gelmiþse, yarýn
buna benzer, ama Allah korusun daha aðýr bir fatura ile karþýlaþabiliriz.

Dil Eðitimleri
dd, orta ve üst düzey yöneticilere Ýngilizce

SÜLEYMAN ERDEMÝR
Genel Müdür / Yönetim Danýþmaný

eðitimleri vermeye devam ediyor.

•Genele Açýk (Open Course)
Seminerler
dd’nin Çýraðan Sarayý’nda 1993 yýlýndan beri
düzenlediði seminerlerin, 2001 - 2002 dönemi
seminer programý belirlendi.
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Ekonomimizdeki Olumsuzluk Üzerine...

Kurum Ýçi Eðitimler

1974’de baþ gösteren Dünya Petrol krizi ve Kýbrýs Barýþ Harekatý’nýn ekonomiye yüklediði ilave
maliyetlerin kapýsýný araladýðý kronik enflasyon, sonraki yýllarda ortaya çýkan ve gün geçtikçe artan
kamu açýklarý ve siyasi istikrarsýzlýk gibi etmenlerle, yaklaþýk çeyrek yüzyýldýr hemen her kesimden
Türk insanýnýn baþ aðrýsý haline geldi. Spekülatif eðilimleri güçlendirmek suretiyle reel ekonomiyi
olumsuz etkilediði, sosyo-ekonomik maliyetlere yol açtýðý, böylece, hükümetlerin halkýn nezdindeki
güvenini zedelediði için, enflasyonun yarattýðý olumsuzluklarý ortadan kaldýrabilmek amacýyla,
hükümetler, son yirmi yýlda radikal önlemler içeren üç ayrý istikrar programýný uygulamaya soktular.

Kar Gýda ,“Kendini Tanýma ve Liderlik”
semineri.

Üsküdar Belediyesi “Yönetim Bilgi
Sistemleri ve Raporlama ” semineri.

m a k a l e

Deðiþim Dinamikleri kurumunuza özel
eðitimler düzenliyor.
Ýstenildiðinde yapýlabilecek eðitim ihtiyacý
analizi çalýþmalarý ile kurumun gerçek
eðitim ihtiyaçlarý tespit edilerek, eðitim
içerikleri þirketin hedeflerine uyumlu
þekilde program hazýrlanmakta ve
uygulanmaktadýr.

kurum içi eðitimler / insan kaynaklarý

1999 Nisan seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükümeti de, Türkiye’nin içinde bulunduðu ortamýn
da etkisiyle, Enflasyonla Mücadele Programý adý altýnda temelde enflasyonu düþürmeyi amaçlayan
bir istikrar programýný hayata geçirdi. Gerçekten, enflasyonu düþürüp, piyasa ekonomisini güçlendirmek
24 Ocak 1980, 5 Nisan 1994 ve 9 Aralýk 1999 Kararlarý’nýn ortak amacý olmuþ, ancak, ilk iki istikrar
programýnýn uygulandýðý ilk yýllarda kýsmen düþen enflasyon devam eden yýllarda yeniden artma
eðilimine girmiþtir.
Yukarýda da deðinildiði üzere, Türkiye’de yýllardýr yaþanmakta olan kronik enflasyonun baþ sorumlusu
önlenemeyen kamu açýklarý ve kamu kesimlerinde yaþanan diðer sorunlardýr. Hükümetler, kamu
açýklarýnýn finansmanýna yönelik olarak, iç borçlanma, dýþ borçlanma ya da halk arasýnda karþýlýksýz
para basýlmasý olarak bilinen emisyona baþvurmuþlar, ancak, baþvurulan bu yöntemlerin tümü
doðrudan ya da dolaylý bir þekilde enflasyona yol açmýþtýr.
Bu noktada, kamu kesimi ile özel kesim arasýnda bir benzerlik kurmak gerekirse, özel bir kiþi ya da
firmanýn gelirinden fazla para harcayabilmesi yalnýzca borçlanma ile mümkün olabilir. Normal þartlarda,
özel kesimin borç-alacak iliþkileri yine özel kesimin finansal varlýklarýnýn toplamýný deðiþtirmez. Öte
yandan, devlet, yurtdýþý kaynaklardan borçlanarak ya da merkez bankasý kaynaklarýna baþvurarak
gelirinden fazla harcama yapma imkanýna kavuþabilmektedir ki bu durum Türkiye’de yýllardýr yaþanmakta
olduðu gibi enflasyona yol açmaktadýr. Kronik yüksek enflasyon da yüksek faiz, yüksek kur, ekonomide
güvensizlik, spekülatif eðilim, yatýrýmlarda ve ekonomik büyümede reel anlamda gerilemeye sebep
olmaktadýr.
Türkiye’de bugüne kadar enflasyonla mücadelede, uygulama kolaylýðý ve etkisinin çabukluðu ve
kesinliði nedeniyle, talep yollu politikalar tercih edilmiþ, böylece, sýký para, maliye ve kur politikalarý
benimsenmiþtir. Oysa, Türkiye’nin ilk sorunu ürettiðinden fazla tüketmesi deðil, tükettiði kadar
üretememesidir. Ýþte bu noktada, uzun dönemde, enflasyonun kontrol altýna alýnabilmesi için, toplam
talebi baský altýna almak yerine toplam arzý arttýracak politikalar deðerlendirilmelidir.
Öte yandan, her geçen gün daha da globalleþen dünya ekonomisi içerisinde, ekonomik büyümenin
saðlanmasýnda, ekonomik faktörler yanýnda, sosyal faktörler gittikçe artan oranda rol oynamaktadýr.
Durum böyle olunca, önümüzdeki dönemde, ekonomideki baþarý, sadece devletin topladýðý vergilerin
ve harcamalarýn tutarý ile deðil, toplumun eðitim, bilgi birikimi, beþeri sermaye zenginliði, araþtýrma
- geliþtirme faaliyetleri, teknolojik geliþmelere adaptasyon süreci ve herþeyden önemlisi rekabetçi
gücü ile saðlanacaktýr.
Bu baðlamda, mikro düzeyde, biz firma yöneticilerine düþen, üretim faktörleri yanýnda sosyal faktörleri
de gözönünde bulunduran uzun vadeli politikalarý geliþtirmek ve toplam arzý arttýracak politikalara
destek olmaktýr.

Gezer Ayakkabý “Yerel ve Küresel
Pazarlama Stratejileri ” semineri.

Kurumlara Özel Düzenlenebilecek
Eðitimlerimizden Bazý Örnekler
• Pazarlama Planýnýn Oluþturulmasý
• Maðaza & Büyük Marketlerin Yönetimi
• Profesyonel Satýþ Gücü Yönetimi
• Plasiyerler Ýçin Satýþ Eðitimi
• Enflasyon Muhasebesi
• Aktif - Pasif Yönetimi
• Þirket Deðerlemesi
• Ýthalat Ýhracat Ýþlemleri
• ISO 9000 Kalite Dokümantasyon Sistemi
• Kalite(sizlik) Maliyetleri
• Veri ve Doküman Güvenliði
• Yangýn ve Ýlkyardým
• Eðiticilerin Eðitimi
• Ýletiþim Teknikleri ve Ýletiþimde Baþarýyý
Geliþtirme Yöntemleri
• Profesyonel Yaþamda Ýmaj
• Toplantý Zaman Yönetimi
• Çatýþma Yönetimi
• Verimlilik Arttýrma Teknikleri
• Satýnalma & Malzeme Yönetimi
• Yeni Ekonomik Sistemde Hayeller / Gerçekler
ve e-ticaret
• Hastane Yönetimi ve Saðlýk Ekonomisi
• Yatýrým Teþvik Mevzuatý
• Yönetici Asistaný Eðitimi
• Kariyer Planlamasýnda Yeni Bir Model
Oluþturma

Mehmet Koçak
“Dað tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalý ol. Fakat, vadideki en güzel çalý
sen olmalýsýn. Bir misk çiçeði olamazsan, gölde bir saz ol. Fakat gölün içindeki en
canlý saz sen olmalýsýn. Kazanmak ya da kaybetmek ölçü deðildir. Sen her neysen
en iyisi olmalýsýn”

Ýnsan Kaynaklarý Çalýþmalarýmýz
dd, firmanýn beklentilerine uygun kiþiyi seçme zorunluluðunun yanýnda, baþvuruda bulunan
kiþileri de beklenti ve hedeflerine ters düþmeyecek görevlere önerme konusunda titiz bir
yaklaþýmla hem firmayý, hem de baþvuru sahiplerini çok iyi tanýr ve konuya her iki taraf
açýsýndan objektif gözle bakar.
dd’nin Türkiye’nin önde gelen firmalarýna yerleþtirmek üzere arayýþ içerisinde olduðu güncel
pozisyonlar þunlardýr.

Ar-Ge Müdürü (303 BG)
Ýnsan Kaynaklarý Müdürü (801 B)
Pazarlama Müdürü (406 B)
Ýhracat Þefi (411 CG)
Ýnsan Kaynaklarý Uzman Yardýmcýsý (801 CG)
Denetim Uzmaný (605 CK)

Materyal Þefi (101 CK)
Bilgi Ýþlem Sorumlusu (604 CK)
Genel Müdür Asistaný (805 D)
Zincir Maðazalar Þefi (410 C)
Rut Þefi (416 C)

Sürekli kendini geliþtiren, bütünsel kalite anlayýþýna sahip, kariyer fýrsatý arayan adaylar,
baþvurularýnýn mutlaka deðerlendirileceði ve kesinlikle gizli tutulacaðý güveni içerisinde
özgeçmiþlerini dd’ye gönderebilirler.

“Akýllý insan, aklýný iyi kullanabilen; daha akýllý insan ise, aklýna baþka
akýllar katabilendir.

d d
b ü l t e n

yönetim geliþtirme / yabancý dil eðitimleri

Yaþam Tuzaklarý

Kamuda Kalitenin Arttýrýlmasý
Üsküdar Belediyesi’nde
yürüttüðümüz “Yönetim
Geliþtirme Projesi” çerçevesinde
düzenlenen eðitimlere katýlanlara
25 Haziran’da gerçekleþtirilen
törenle sertifikalarý verildi.
Üsküdar Belediyesi Çamlýca
Eðitim Merkezi’nde
gerçekleþtirilen programa
Üsküdar Belediye Baþkaný
Yýlmaz Bayat ve Belediye Meclis
Üyeleri, Baþkan Yardýmcýlarý, Departman Müdürleri ile diðer yöneticiler ve
Deðiþim Dinamikleri çalýþanlarý ile dd eðitmenleri katýldý. Törende Deðiþim
Dinamikleri’nin katkýlarýndan dolayý, Genel Müdür Süleyman Erdemir’e
Yýlmaz Bayat tarafýndan teþekkür plaketi verildi.
Törende bir konuþma yapan Üsküdar Belediye Baþkaný Yýlmaz Bayat,
Belediyecilik hizmetlerinde toplam kalite anlayýþý ile çalýþmayý ilke edindiklerini
ve bu yolla hizmet kalitesini geliþtirerek halka daha faydalý olmak istediklerini
belirtti. Üsküdar Belediyesi’nde Deðiþim Dinamikleri’nin danýþmanlýðýnda
ve tüm çalýþanlarýn
katýlýmýyla yürütülmekte olan
Yönetim Geliþtirme Projesi;
kurumun yönetsel
süreçlerinin ve iþ süreçlerinin
analizi, reorganizasyon,
yönetim etkinliðini ve
verimliliði arttýrýcý çalýþmalar,
belgelendirme altyapýsýnýn
tamamlanmasý, bütünsel
kalite anlayýþýnýn yaþanýr
hale gelmesinin saðlanmasý
ve bunlarý destekleyen eðitim çalýþmalarýndan oluþuyor. DD Genel Müdürü
Süleyman Erdemir de yaptýðý konuþmada DD’nin kamu sektöründe yürüttüðü
projelerle bu alanda da iddialý bir noktaya geldiðini ve böylece yalnýzca özel
sektörde deðil, kamu hizmetlerindeki yönetim ve kalite zaafiyetlerinin
giderilmesinde de son derece baþarýlý sonuçlar alýndýðýný belirtti.
Çalýþmalarýn devamý olarak; Yönetim, Ýletiþim, Ekip Çalýþmasý, Zaman
Yönetimi, Halkla Ýliþkiler, Stres Yönetimi, Motivasyon, Toplam Kalite Yönetimi
vb. konularýn yer aldýðý tüm çalýþanlarýn görevine uygun eðitim programýnýn
daha da geniþletilerek devam etmesi hedeflenmektedir.
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Deha denilen þey, yüzde bir ilham, yüzde
doksan dokuz alýn teridir.

Performans hepimizin ortaya koyduðu sonuçtur.
Performans, kiþinin sahip olduðu tüm deðerlik ve
yetilerin sonucu olarak ortaya çýkan davranýþ olarak
da isimlendirilebilir. Performansýmýzýn da kalitesi
yaþamda istediklerimizi elde etmede, mutlu, baþarýlý
ve saðlýklý birey olma yolunda en önemli
hazinemizdir.
Performans, yaþamda istediklerimizi elde etmede
amaçtan çok bir araçtýr. Ýçinde bulunduðumuz
ruhsal ve zihinsel durum yeteneklerimizin ötesinde
performansýmýzýn kalitesini de belirler. Yani ne
hissediyorsak öyle davranýrýz ve hislerimiz genelde
performansýmýzý belirler. Hislerimizi ne kadar kontrol
etmeye kalksak da bir ölçüde baþarýlý olsak bile
tamamen onlarý yok sayamayýz. Maskelerimiz
yardýmýmýza koþsa da, mantýkla bazý þeyleri
açýklamaya kalksak da bir iþi veya kiþiyi sevmiyorsak
sevmiyoruzdur. Zorla güzellik olmayacaðýna göre
duygular çoðunlukla mantýðý dövecektir.
Baþarýlý olmak zor görünse de aslýnda baþarýsýz
olmak daha zor ve daha acýdýr. Ýnsanlar istedikleri
durumlarda olmadýðý veya o ruhsal ve zihinsel
atmosferi oluþturmadýðý zaman hissettiði duygular
yetersizlik, acý, yalnýzlýk, deðersizlik ve kendine
saygý ve güvende eksiklikler olarak ortaya çýkar.
Ýnsanlarýn çoðu böyle yaþamaya alýþýktýr. Mutlu
olmayý, tebessüm etmeyi, çoþkuyu yeterince
yaþamayan, yaþamaktan kaçýnan ve bunu belli
etmekte zorlanan insanlar çoðunlukla acý ve
mutsuzluðu erdem sayarak acýlarý paylaþmayý da
bir tür iletiþim olarak kabul etmektedirler. Aslýna
bakarsanýz bu düþünsel virüslerin baþkalarýna
transferinden baþka bir þey deðildir.
Bu makalenin konusu aslýnda yaþam tuzaklarý idi.
Ve çoðunlukla da baþarýlý, yani istediklerini elde
eden, kendini bulmuþ, olgunlaþmýþ ve yeterliliklerini
kabul etmiþ insanlarla birlikte, herkesin zaman
zaman düþtüðü, düþebileceði yaþam tuzaklarýdýr
ve sinsi sinsi bizleri tuzaðýna düþürmeye
çalýþmaktadýr. Bu tuzaklarý NLP nin kurucularýndan
Richar Bandler, baþarý, ciddiyet ve kiþinin kendini
aþýrý önemsemesi olarak belirlemiþtir. Ben buna
kiþinin kendisini olduðundan aþaðý görmeyi de
ekliyorum. Þimdi bu tuzaklara kýsaca bir göz atalým.
Baþarý hepimizin arkasýnda koþtuðu ve
istediklerimizi elde etmekle eþleþtirsek de aslýnda
bu baþarýlarýn çoðu dýþsaldýr. Dýþ baþarýlar tabii ki
önemlidir. Bir çok kiþi zamanla kendi deðerini ortaya
koyduðu bu baþarýlarla özdeþleþtirmeye baþlar.
Yani ne kadar baþarý o kadar deðerlik vardýr. Bir
süre sonra baþarý kiþiyi egemenliði altýna alarak
onu adeta bir köle gibi kullanmaya baþlar. Birey
bu baþarýyý kazara üretemezse benlik ve kiþilik
deðerlerinde azalma baþlar ve felaket kapýyý çalar.
Oysa baþarý kiþinin kendisiyle özdeþtir. Kiþinin
varlýðý baþarýnýn da kendisidir. Birey baþarýyý baþarý
için ve zorlanma gereði üretmek yerine kendi
hayatýna anlam arayýþý ve yaþadýðý hayata anlam
verme boyutu olarak yeniden belirlerse daha doðru
yapar.

unutmuþ ne olduklarýný karýþtýran bireyler topluluðu
yalnýzlýk ve mutsuzluk trajedilerine mahkum
olacaktýr.
Ýkinci tuzak ciddiyettir. Ciddiyet asýk yüzlü, gülmeyen,
þekiller içinde kaybolan ve zorlanan insaný temsil
eder. Ýnsanlar ciddiyetle, kararlý ve istekli olmayý
karýþtýrýrlar. Ciddiyet uðruna çoþkularýný içine
koymadýklarý iþlerin kölesi olurlar. Çocuklar yaþamda
deðer vereceðimiz ve onlardan çok þey
öðreneceðimiz yaþamsal önem taþýyan rol
modellerimiz olmalýdýr. Onlar doðallýðýn, yaþamdan
keyif almanýn, sadeliðin, kendin olmanýn, enerjinin,
iyimserliðin temsilcileridir. Ýnsanlar büyüdükçe
kendilerini ciddi olma oyununa fazla kaptýrdýklarý
için ne kadar zorlandýklarýnýn farkýna geç varmakta
hatta bazen bu yüzden yaþamý ýskalamaktadýrlar.
Üçüncü tuzak ise, kiþinin kendi rolünü abartarak
ve yaþamýn merkezine koyarak baþkalarýný
küçümseme eðilimleridir. Onlar imparator, kral,
guru, lider gibi rolleri üstlenirken bir an insan
olduklarýný unuturlar. Arkasýndan da nevrozlarýn
esiri olmaya ve iç korkularý yüzünden rollerini
abartmaya baþlarlar. Etrafýnýza bakarsanýz onlarý
sýklýkla görebilirsiniz. Onlar vazgeçilmezleri oynarlar.
Herkes onlara saygý duymalý, korkmalý, saygýda
kusur etmemelidir. Onlarsýz tuvalete bile gidilemez.
Onlar ne diyorsa doðrudur. Yanýlmazlar. Ünvanlarý
kiþiliklerinin önüne geçer. Koskoca X, Y, Z’ler olarak
sýfatlara sarýlýrlar.
Hiç kimse insan olmaktan öteye gidemez. Ýnsanýn
kim olduðu da bellidir. Rolü de, sýnýrlarý da...
Diðer bir tuzak da, kiþilerin kendilerini baþkalarýndan
aþaðý görmeleridir. Bu bireyin kendini baþkalarý ile
kýyasýyla baþlar. Oysa kimse kimseyle kýyas
edilemez. Her birey tek, eþþiz ve kendine özgüdür.
Dolayýsýyla kiþinin kendini bazý davranýþ biçimleriyle
kýyas yapmasý doðal olsada, özünde kýyas yapmak
son derece yanlýþ ve tutarsýz bir durumdur. Kiþi
ancak kendini kendisiyle kendi içinde kýyas yapabilir.
Kiþi kendini keþfetmeye baþladýkça, kendi
eþsizliðinin farkýna varmaya baþlayarak yaþamýný
misyonu doðrultusunda yeniden biçimlendirecektir.
Bir anlamda kiþi, yeni insan olmak yolunda keþfe
çýkacaktýr. Bu durumdaki bir bireyin performansý
da evrensel deðerler üstüne oturacak ve de
mutluluk, baþarý ve huzur kendiliðinden üretilecektir.
Ýnsanlar, içlerindeki mükemmelliðe ulaþabilir. Ýstediði
insan olabilir. Ýstediklerine ulaþabilir. Bu aslýnda
zor deðildir. Bunlarý gerçekleþtiren sayýsýz insan
vardýr. Doðallýk, sadelik, kendin olmak, insanýn
kendinin farkýna varmasý, yaþama anlam vermesi,
bir çocuk gibi aný yaþayabilmesi ve doðallýðý aslýnda
en büyük baþarýdýr. Yaþam yaþandýðý kadar vardýr
ve yaþandýðý kadar anlamlýdýr.

Birey baþarýnýn kölesi deðil, baþarý bireyin ürettiði
doðal bir performans olur ve bunu sindirmek ve
keyfine varmakla daha insancýllaþýr. Aksi takdirde
baþarý için güdülenmiþ ve zorlanan, insanlýklarýný

Mükemmelliði aramak, hiçbir zaman sona ermeyecek bir
yolculuktur. Bazý insanlar, yolda belirgin bir son görmedikleri
için hiçbir zaman ilk adýmý atmazlar.

Dýþ Ticarette Kalite
Sespa da ISO 9000 Belgesine
Kavuþtu
dd’nin 1998 yýlýndan itibaren yönetim ve örgüt
geliþtirme, kalite yönetimi ve ISO 9000, insan
kaynaklarý ve eðitim alanlarýnda kurumsallaþma
desteði verdiði Sespa Tekstil Ýhracat ve
Pazarlama A.Þ.’nin kalite sistemi, ISO 9002
sertifikasý ile belgelendirildi.

Doç. Dr. Turgay Biçer

Yöneticiler Ýçin Yabancý Dil Eðitimleri
Globalleþmeyle birlikte Türkiye için Ýngilizce bilmenin önemi, eskisine göre daha fazla artmýþtýr.
Dünyaya açýlma yolunda olan Türkiye’de çeþitli sektörlerden kuruluþlarýn, bir çevirmen kullanmadan
yabancý müþterileriyle ilgilenmek, uluslararasý teknik konferanslar ve iþ toplantýlarýna katýlmasý
ve internet aracýlýðýyla bilgiye dolaysýz ulaþmasý gözardý edilemez bir ihtiyaç haline gelmiþtir.
Siz de dünyanýn ortak diline hakim olabilirsiniz. dd ve The Sandwich Method iþbirliði ile ve farklý
bir yöntemle, Ýngilizce konuþmaya baþlamanýn zamaný geldi. Ýlk olarak bir seviye belirleme sýnavýna
tabi tutulan adaylar, tercihlerine göre en fazla altý kiþilik gruplar veya bireysel olarak yabancý bir
eðitmen gözetiminde alýþýlmýþ kurs sisteminden çok farklý bir yöntemle Ýngilizce öðreniyorlar.
Çeþitli sektörlerden daha çok üst düzey ve orta kademe yöneticiler, Ýngilizce’yi kýsa sürede doðru
ve etkili öðrenerek iþ dünyasýnda baþarýyý yakalýyorlar. Bu yöntemle Ýngilizce öðrenen gruplarýmýza
birçok grup ve kiþi daha eklemenin onurunu yaþýyoruz.

s e m i n e r l e r

ve

k a t ý l ý m

ko þ u l l a r ý

dd 2001 - 2002 d ö n e m i
genele açýk (open course) seminer programý
1993 yýlýndan beri düzenli olarak tertiplenen ve binlerce seçkin iþadamý ve yöneticinin katýldýðý seminerlerimiz, belirli
bir düzey ve kaliteden hiç ödün vermeksizin devam etmektedir.
Türk Ekonomisinde Perde Arkasý ve Beklentiler
29 Eylül 2001
Cumartesi
Belirsizlik ortamýnda geleceðe yönelik saðlam ve gerçekçi politikalar oluþturabilmek için sadece þirket politika ve kararlarý ne derece yeterli? Karar almada ve stratejik hedefleri
belirlemede makro ekonomik göstergelerden nasýl yararlanýlýr? Milli ekonominin hedefleri, kaynaklarý, ekonomik büyüme, ödemeler dengesi, güçlü ekonomiye geçiþ programýnýn
nedenleri ve elde edilen sonuçlar...
Bütçe Hazýrlama
18 Ekim 2001
Bütçenin yönetim aracý olarak nasýl kullanýlacaðý, yeni yýl bütçelerinin nasýl hazýrlanmasý gerektiði ve temel metotlarý ile örneklerle anlatým.

Perþembe

Ýþletmelerde Kriz Yönetimi
8 Kasým 2001
Perþembe
Son birkaç yýldýr ülkemizde ve dünyanýn birçok bölgesinde siyasi ve iktisadi krizler baþ göstermektedir. Sürekli deðiþme ve geliþmenin etkisiyle, giderek daha çalkantýlý hale gelen
dýþ çevre ortamý iþletmeleri de etkilemekte ve krize itmektedir. Bu seminerin amacý, krizler karþýsýnda bir iþletmenin neler yapabileceði ve kendisi kriz içinde ise nasýl davranabileceði
konusunda yöneticilere bilgi vermektir.
Þirket Yönetiminde Finansal Vizyon ve Makro Finansal Hedeflerin Belirlenmesi
15 Kasým 2001
Perþembe
Deðiþimin alabildiðine yaþandýðý, korumacýlýðýn ve korumacýlýktan kaynaklanan fýrsatlarýn gitgide azaldýðý þu günlerde, þirketlerin makro finansal hedeflerini gerçekçi ve tutarlý bir
yaklaþýmla belirlemesi hayati önem taþýmaktadýr. Neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz? Nereye gidiyoruz? Þirketlerin finansal hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin sonuçlandýrýlmasý
ile ilgili bilgi ve teknikler, gerçek hayattan örnekler katýlýmcý bir þekilde ortaya konulacaktýr.
Deðiþen Dünya ve Türkiye Koþullarý Karþýsýnda Yönetim Anlayýþý
10 Ocak 2002
Perþembe
Bugünkü konjonktür içerisinde farklýlaþan koþullar, deðiþen ekonomik ve sosyal yapý yöneticinin fonksiyonlarýnda, emrindeki ve hitap ettiði çevredeki iliþkilerinde ve ilgi alanlarýnda
farklýlýklar yaratmýþtýr. Bu farklýlýklar karþýsýnda günün gerektirdiði yöneticinin profilinin çýkarýlmasý ve tartýþýlmasý amaçlanmaktadýr.
Etkin Takým Yönetimi ve Motivasyon (2 gün)
31 Ocak - 1 Þubat 2002 Perþembe/Cuma
Globalleþen pazarda güçü olan, kendini ve baþkalarýný motive edebilen, özgüveni yüksek, bireysel olduðu kadar takým çalýþmalarýna da uyum saðlayabilen insanlar, iþ yaþamýnda
rekabet edebileceklerdir. Çaðdaþ ve geliþmiþ örgütlerde takým yönetimi son derece önemli bir yönetim stratejisi olarak kendini göstermektedir. Bu seminer, amaçlarý gerçekleþtirmek,
takýmlarý yönetmek, yüksek motivasyon saðlamak, ileriyi görebilmek, takýmýnýzdan en etkin verimi alabilmek için motivasyon unsurunun önemini ve motivasyon yöntemlerini
uygulamayla ortaya koyan bir seminerdir.
Kurum Yurttaþlýðý
14 Þubat 2002
Perþembe
Kurum Yurttaþlýðý, çalýþanlarýnýzýn kurumunuza baðlýlýðýný saðlamayý ve sadakatlerini arttýrmayý, kurumun vazgeçilmez ve önemli bir parçasý olduklarýný hissettirerek baþarýya
ulaþmayý esas alýr. Bu seminer, baþarýnýn ve verimliliðin ana kaynaðýný kurumun çalýþanlarý olarak gören üst düzey yöneticiler için kurumlarýnda yurttaþlýk bilincini etkin bir biçimde
yerleþtirmeyi hedefler.
Yeni Ekonomi ve Ýþletmelerin Geleceðinde Yüksek Teknolojinin Önemi
7 Mart 2002
Perþembe
Bu seminerde, yeni ekonominin ayýrdedici vasýflarý ve yeni ekonomi içinde neyin nasýl deðerlendirilebileceði incelenecektir. Ýþletmelerin yeni ekonomi içinde karþý karþýya gelecekleri
yeni ve özgün durumlar incelenecek, yüksek teknoloji çözümlerinin nasýl bir katma deðer ürettiði deðerlendirilecektir. Deðiþik sektörlerden, birbirinden baðýmsýz yüksek teknoloji
uygulama örnekleri verilecek ve “vak’a analizi” yöntemi ile bu uygulamalar analiz edilecektir.
Üst Düzey Yöneticiler Ýçin NLP
28 Mart 2002
Perþembe
NLP, etkili insanlarýn beynini nasýl kullandýðýnýn yanýsýra, kendi kaynaklarýmýzý nasýl kullanacaðýmýzý, insanlarla nasýl daha iyi iliþkiler kuracaðýmýzý ve ahengin sihrini, istediðimiz
þeylerin nasýl elde edileceðini gösterirken, nasýl daha mutlu ve baþarýlý olacaðýmýzýn yolunu da gösterir. Bu seminerde, üst düzey yönetici ve liderlere, 21. yüzyýlýn baþarý, deðiþim
ve yaratýcýlýðýnýn yeni bilimi ve teknolojisi olan NLP teknikleriyle yönetim becerilerini geliþtirmek kendilerini daha etkin kýlmalarýný saðlamak ve deðiþen dünyada daha baþarýlý
olmak konusunda öncülük etmek amaçlanmaktadýr.
Pazarlama Stratejileri
18 Nisan 2002
Perþembe
Rekabetin bütün þiddetiyle yaþandýðý günümüzde, iþletmelerin rakiplerine göre farklýlaþarak politika ve strateji geliþtirebilmeleri için gerekli bilgi ve uygulamalar üzerinde durulacaktýr.
Soðuk Savaþ Sonrasý Dönemde Türkiye’nin Uluslararasý Konumu
9 Mayýs 2002
Perþembe
Bu seminer, uluslararasý siyasi ve iktisadi iliþkilerin kesiþim alanýnda ortaya çýkan konjonktürün altyapýsý ve özellikleri, güç eksenlerindeki kaymalar, jeopolitik ve jeoekonomik temelli
rekabet, uluslararasý aktörlerin bu rekabete yaklaþým biçimleri ve stratejileri, bölgesel entegrasyon faaliyetlerinin siyasi ve iktisadi sonuçlarý konularýnda ufuk açýcý bir perspektif
kazandýrmayý amaç edinmektedir.
Ýþletmelerde Finansal Denetim Uygulamalarý
30 Mayýs 2002
Perþembe
Çeþitli yönleriyle finansal denetim (audit) kavramý, Türkiye uygulamasýnda en çok tespit edilen problemler ve muhasebe farklarýnýn irdelenmesi. Farklý denetim tekniklerinin açýklanmasý.
Üretim Yönetiminde Yeni Anlayýþ ve Uygulamalar
13 Haziran 2002
Perþembe
Üretimde verimlilik, iþin yalýnlaþtýrýlmasý, üretim planlama, üretim hedefleri belirleme, üretim ve kalite, üretim yönetim sistemleri, tam zamanýnda üretim (JIT), üretim maliyetlerini
belirleme ve azaltma...

yer : Çýraðan Sarayý

saat : 09.30 - 17.30

katýlým bedeli

indirim

kayýt için

iptaller

Bir günlük seminerler
300 USD +KDV
Ýki günlük seminerler
450 USD + KDV
Döviz kuru 31 / 12 / 2001 tarihine
kadar 1.200.000 TL/1 USD olarak
sabitlenmiþtir.

Ayný seminere, ayný kurumdan 1
kiþiden fazla katýlým durumunda
%5, üç kiþiden fazla katýlýmda %10,
bu sayý 5 kiþiyi aþarsa %15, 10
kiþiyi aþarsa %20 indirim uygulanýr.

Telefon, fax veya e-mail ile
baþvurmanýz ve seminer ücretini
banka hesap numaralarýmýzdan
birisine yatýrmanýz yeterli olacaktýr.
Kayýtlar baþvuru sýrasýna göre
yapýlýr.

Seminerlerden üç gün önce saat
17.00 ‘ye kadar yapýlan iptallerde
ücret iadesi veya baþka bir eðitime
kayýt hakký saðlanabilir.

dd seminerleri, kurumunuza ve kendi geleceðinize yapacaðýnýz doðru bir yatýrýmdýr.

