


NEDEN BİZ?

Çünkü

Biz, müşteriyi anlar, ihtiyacı doğru tespit 

eder ve bir iş ortağı gibi hareket ederiz.

Biz, hızlı ve eksiksiz iş yaparız.

Takip ve ölçümleme bizim için önemlidir.

Alanımızda 20 yıl profesyonel iş deneyimine 
sahibiz.

Güçlü referanslarımız vardır.

Dünyayı ve ülkemizi takip eder, kendimizi 
yeniler; farklı ve yaratıcı çözümler sunarız.



HEDEFİMİZ

“Hedefler,

ayakları olan düşlerdir.”

Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleriyle

•Yöneticilerin, ekibin ve kişilerin performansını arttırma

•Bireysel ve kurumsal potansiyeli ortaya çıkarmak
•Koçluk hizmetiyle takip yaparak performansı sürdürmek



YÖNTEMİMİZ

• Saha çalışmaları ve firmadan gelen girdiler

• Operasyondan gelen taleplerin değerlendirilmesi

• Bilgi testi ve davranışsal değerlendirme formlarıyla ölçümleme ve takip

• Yetkinlik bazlı eğitim içeriğinin hazırlanması ve onay

• Raporlama ve takip



SOSYAL MEDYADA BİZ

Facebook

Linked-in  İş’te Performans Grubu  

Twitter

BLOG YAZARI

http://www.linkedin.com/groups/%C4%B0%C5%9Fte-Performans-4696304
https://twitter.com/BasakTecer
https://www.facebook.com/BasakTecerEgitim
https://www.facebook.com/BasakTecerEgitim/
https://www.linkedin.com/company/2734841?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2734841,idx:2-1-2,tarId:1471789944550,tas:ba%C5%9Fak%20tecer
https://www.linkedin.com/groups/4696304
https://twitter.com/BasakTecer
http://hbrturkiye.com/kisi/yazar/basak-tecer
https://plus.google.com/u/0/+BasakTecer
https://www.youtube.com/user/basaktecer1
https://www.slideshare.net/basaktecer


DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, bireylere ve 

kurumlara psikoloji disiplini çerçevesinde hizmet 

veren, araştırmalar yapan, sistem kuran ve eğitim 
programları oluşturan bir danışmanlık merkezidir.

• Yetkinlik bazlı  gelişim programı

• Satış ve performans yönetimi yetkinlik çalışmalarında

• Assestement çalışmalarında

DBE’nin envanterleri ve uzman kadrosunun bilgi ve yıllara dayanan 

deneyiminden faydalanıyoruz.

İŞ ORTAĞIMIZ





REFERANSLARIMIZ
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AÇIK EĞİTİMLER



AÇIK EĞİTİMLER
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AÇIK EĞİTİMLER





Yönetim eğitimleri

Etkin performans görüşmeleriLider yönetici

Satış ve performans 
koçluğu

Huyuna göre 
yönetim

Yönetimde duygusal 
zeka

Kurumsal Aidiyet
Yaratma



İÇERİK (1 GÜN)

YÖNETİM EĞİTİMLERİ 

• Etkin performans görüşmeleri

• Lider yönetici

• Satış ve performans koçluğu

• Huyuna göre yönetim 

• Yönetimde duygusal zeka

• Kurumsal aidiyet yaratma

https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/etkin-performans-gorusmeleri/
https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/lider-yonetici/
https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/satis-ve-performans-koclugu/
https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/huyuna-gore-yonetim/
https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/satis-ve-performans-koclugu/
https://www.basaktecer.com/egitimler/yonetim-egitimleri/kurumsal-aidiyet-yaratma/


İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimleri

Organizasyonel 
gelişim ve eğitim 
ihtiyaç analizi

Kariyer Sistemi 
kurma

Norm kadro 
belirleme

Oryantasyon 
Programı

Dizayn etme

Ücretlendirme 

İşbaşı koçunun eğitimi

İk ve stratejik 

İç iletişim

Oryantasyon 
eğitimi tasarımı



İÇERİK (1 GÜN)

İNSAN KAYNAKLARI  EĞİTİMLERİ 

• Oryantasyon programı dizayn etme

• İşbaşı Koçunun Eğitimi

• İk ve stratejik iç iletişim

• Organizasyonel Gelişim ve Eğitim İhtiyaç Analizi

• Kariyer Sistemi Kurma 

• Norm Kadro Belirleme

• Ücretlendirme Eğitimi 

• Oryantasyon Eğitimi Tasarımı

https://www.basaktecer.com/egitimler/ik-uzmanlasma-egitimleri/oryantasyon-programi-dizayn-etme/
https://www.basaktecer.com/egitimler/ik-uzmanlasma-egitimleri/isbasi-kocunun-egitimi/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/ik-ve-stratejik-ic-iletisim/
https://www.basaktecer.com/egitimler/ik-uzmanlasma-egitimleri/organizasyonel-gelisim-ve-egitim-ihtiyac-analizi/
https://www.basaktecer.com/egitimler/kariyer-sistemi-kurma/
https://www.basaktecer.com/egitimler/norm-kadro-belirleme/
https://www.basaktecer.com/egitimler/ucretlendirme-egitimi/
https://www.basaktecer.com/egitimler/ik-uzmanlasma-egitimleri/oryantasyon-egitimi-tasarimi-2/


İLETİŞİM VE 
İLİŞKİ YÖNETİMİ

Kurumiçi iletişim

ve geribildirim

Etkin geribildirim 

verme ve alma

Yazışma 

teknikleri

İletişim ve ilişki 

yönetimi

Müşteri odaklı 

iletişim

Sosyal zeka

Duygusal zeka

Beden Dili

Takım çalışması ve 

motivasyon



İÇERİK (1 GÜN)

İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ   

EĞİTİMLERİ 

• Kurum içi iletişim ve geribildirim

• Etkin geribildirim alma ve verme
• Yazışma teknikleri

• Sosyal Zeka

• Duygusal zeka

• İletişim ve ilişki yönetimi 

• Beden dili

• Müşteri odaklı iletişim

• Takım çalışması ve motivasyon

http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/kurum-ici-iletisim-ve-geribildirim/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/etkin-geribildirim-verme-ve-alma/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/yazisma-teknikleri/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/sosyal-zeka/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/duygusal-zeka/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/iletisim-ve-iliski-yonetimi/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/bedendili/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/musteri-odakli-iletisim/
http://www.basaktecer.com/egitimler/iletisim-ve-iliski-yonetimi/takim-calismasi-ve-motivasyon/


İKNA VE SATIŞ

Huyuna göre satış ve 

müşteri yönetimi
Telefonla 

iletişimde 

ustalaşmak

İkna 

mühendisliği

Satışta sunum 

teknikleri



İÇERİK (1 GÜN)

• Huyuna göre satış ve müşteri yönetimi

• Telefonda iletişimde ustalaşmak

• İkna mühendisliği

• Satışta sunum teknikleri

İKNA VE SATIŞ EĞİTİMLERİ

http://www.basaktecer.com/egitimler/ikna-ve-satis/huyuna-gore-satis-ve-musteri-yonetimi/
http://www.basaktecer.com/egitimler/ikna-ve-satis/telefonla-iletisimde-ustalasma/
http://www.basaktecer.com/egitimler/ikna-ve-satis/ikna-muhendisligi/
http://www.basaktecer.com/egitimler/ikna-ve-satis/satista-sunum-teknikleri/


KİŞİSEL GELİŞİM

VE MOTİVASYON

Zamanının 

patronu 

olmak

NLP ile kişisel 

liderlik

Etkili 

sunum 

teknikleri

Eğitimcinin eğitimi

Öz 

motivasyon

Eğitimde 

ustalaşmak



KİŞİSEL GELİŞİM VE MOTİVASYON 

• Zamanının patronu olmak

• Etkili Sunuş teknikleri

• Eğitimcinin eğitimi

• Eğitimde ustalaşmak

• NLP ile kişisel liderlik

• Özmotivasyon

http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/zamaninin-patronu-olma/
http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/etkili-sunus-teknikleri/
http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/egitimcinin-egitimi/
http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/egitimde-ustalasmak-2/
http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/nlp-ile-kisisel-liderlik/
http://www.basaktecer.com/egitimler/kisisel-gelisim/ozmotivasyon/


Biz bir Takımız

Film Saati

Seni 

dinliyorum 

Demokrat 

ebeveyn 

olma

İkna ve liderlik



İÇERİK (1 GÜN)

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

• Film saati

• Biz bir takımız

• Demokrat ebeveyn olma

• Seni dinliyorum.

• İkna ve liderlik

http://www.basaktecer.com/egitimler/atolye-calismalari/film-saati/
http://www.basaktecer.com/egitimler/atolye-calismalari/biz-bir-takimiz/
http://www.basaktecer.com/egitimler/atolye-calismalari/demokrat-ebeveyn-olma/
http://www.basaktecer.com/egitimler/atolye-calismalari/seni-dinliyorum/
http://www.basaktecer.com/egitimler/atolye-calismalari/ikna-ve-liderlik/


İÇERİK (1 GÜN)

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

• Satış Ekibi geliştirme

• Kurum içi iletişim danışmanlığı

• Yetkinlik bazlı gelişim programı

• Oryantasyon Programı dizayn etme

http://www.basaktecer.com/danismanlik/satisekibi-gelistirme/
http://www.basaktecer.com/danismanlik/kurumici-iletisim-danismanligi/
http://www.basaktecer.com/danismanlik/calisan-gelisim-programi/
http://www.basaktecer.com/danismanlik/oryantasyon-programi-dizayn-etme/


ESER MUTLU İLE KAHKAHA TERAPİSİ

Başarıya giden yolda yaratıcılığın ve duygusal zekanın 

desteklenmesi için beynimizin sağ lobunu ‘’Kahkaha Yogası’’ 

ile eğitebiliriz…

Motivasyon seansı şeklinde gerçekleşen KAHKAHA TERAPİSİ 

hakkında daha fazla bilgi için: 

https://www.basaktecer.com/kahkaha-terapisi/

https://www.basaktecer.com/kahkaha-terapisi/



