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“Keşfetme yolculuğunun esası, 
yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. 

Yeni gözler ile aramaktır.” 
Marcel Proust 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

İnsan. Bilgi ihtiyacı en az 

kendisi kadar eski olan tek 
varlık. Kendisini; bilme arayışı 
ile tüm varlıklardan 
farklılaştıran, her geçen gün 
bir öncekinden daha iyi ve 
güzeli bulmak için çaba 

gösteren ve bunun için 
etrafında olup biten her şeye anlamlar yüklemeyi 
öğrenen insanoğlu; bu yolculuktaki içsel özlemini 
Delphi’deki Apollon Tapınağı'nın girişine 
''Gnothi Seauton'' "Kendini Bil" diye yazarak 

sloganlaştırmıştı. 

Mağara yaşamının karanlık tutsaklığından 
kurtulmak için önce kendi, giderek çevresi ve hiç 

bilinmeyen uzak kıtaların keşfine; okyanusların 
gizemler dolu derinliklerinden uzayın 
sonsuzluklarına giden süreçte insan, Bilgi’nin 
dehayı aydınlatan ışığı ile yolunu karanlıklardan 
aydınlığa çevirmeyi başardı.  

 

 
Günümüzde karmaşık ve çok bileşenli hayat ve bu 
paralelde gelişen iş dünyası, belli konularda 

uzmanlaşmayı gerekli kılarken; değişik alan ve 
konularda daha çok bilgi ve deneyime sahip 
uzmanlarla kalıpların dışında fikir ve iş birliklerini 
zorunlu hale getiriyor.  

Artık zamana karşı amansızca koşulan bu rekabet 

ortamında kütlesel büyüklüğe sahip olanlar değil, bilgi 
ile uygulamayı bir arada tutmayı başaran ve değişimi 
yönetebilen dinamik işletmeler zirvedeki yerini almayı 
sürdürebiliyor.  

BNS Turkey®, evrensel temel etik değerlere bağlı iş 
anlayışı, işletmelerin temel fonksiyon ve ihtiyaçlarına 

yönelik "Uzman Danışmanlık ve Eğitim 
Çözümleri" ile iş hayatınızın her alanında yanı 

başınızda olmayı hedefliyor.  
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BNS Turkey® Değişim Yönetimi Modeli 
 

 
Değişim Yönetimi, bir kurumun daha verimli çalışabilmesi, ortak 
hedeflere ulaşabilmesi ve gelecek öngörüsünün tüm birimlere 
aktarılması için aşamaları planlanmış, üst yönetimin etkin katkıda 
bulunduğu bir süreçtir. 
 
İnsan Kaynakları; kurumun içindeki bireylerin kişisel gelişimine 
odaklanır. Değişim Yönetimi ise, kurum içi yapıları ve sistemleri 
geliştirerek verimliği arttırmayı hedefler. Kurumun süreçlerine 
planlanmış müdahaleler yaparken, öncelikle davranış bilimini kullanır.  
 
Bu çerçevede Organizasyonel Davranış Modeli yaklaşımı 
kullanılmaktadır. Tüm kurumlar aslında insana dayalı çeşitli 
sistemlerden oluşur ve bu sistemler verimli olarak çalışıp kurumu hedef 
ve amaçlarına ulaştırmalıdırlar. 
 
Bu nedenle kurumlarda “ne” kadar, “neden” çalıştığına da 
odaklanılmaktadır. Bu odaklanma daha yenilikçi ve yaratıcı olmayı 
sağlamaktadır. 
 
Müşterilerimiz ile birlikte oluşturulan işbirliği ortamı, yaratıcı ve 
yenilikçi seçenekler ortaya koymaktadır.  
 
Farklı sektörlerde kazanılmış deneyimler ile etkin ve kalıcı sonuçlar 
oluşturulmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Her projenin bir koordinatörü olmakla birlikte, BNS Turkey® içinde proje ile ilgili 
etkin sonuçlar üretmek için yapılan tüm çalışmalara konu ile ilgili diğer danışmanlar 
da katılmaktadır.  
 
BNS Turkey® çekirdek proje ekibinin yanı sıra, kendi konularında uzman olan geniş 
bir danışman ağı mevcuttur.  
 
Müşterileri ihtiyaçlarına göre ilgili diğer uzmanlar da uzmanlık alanları ve 
deneyimleri göz önünde bulundurularak projeye dahil edilir.  
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İşbirliği yaptığımız tüm kurumlar için konularında deneyimli danışmanlarımız ve müşterilerimizle birlikte yarattığımız 
ortaklık anlayışına, Temel olarak 3 Aşamalı bir model ile yaklaşılmaktadır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aşama Tanılama 
 

Tanılama süresince uygulanacak yöntemler Yönetim ve Değişim Takımı üyeleri 
ile birlikte kararlaştırılır. Kurumun ihtiyaçlarını belirlemek adına Yönetim ve Değişim 
Takımı ile bire bir görüşerek detaylı bilgi alınır.  
 
Çalışanlarla değerlendirme görüşmeleri, arama grupları, kurum içi anketler, toplantı 
gözlemleri, iş akışlarının, dokümanların, hizmet ve ürünlerin incelenmesi bu aşamada 
gerçekleştirilir. 
 
Bu tanının sonuçlarını detaylı bir rapor halinde sunulur. Amaç ve Hedefler göz 
önüne alınarak kurumun gelişimi için nelere ihtiyacı olduğunu ve en doğru metodu 
birlikte ortaya çıkartılır. 
 
Kurumun “Amaç ve Hedeflerini” ne yönelik detaylı bir bilgi toplama sürecinden 

sonra kuruma özel fonksiyonel analiz yapılır. Tüm birimler ile kadro ve 
fonksiyonlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilir. 
 
Kurumun “Çalışma Kişiliği” 3 ayrı Sonuç Alanı noktasında tespit edilir. Yeşil, Kırmızı, Siyah 
 
 
2. Aşama Tasarım 
 
Tanıdan yola çıkarak; tüm alternatifleri görüp, en doğru kararları verebilmek ve 
çözümleri uygulayabilmek için yöntemler tasarlanır.  
 
Temel soruların cevaplarına ulaşılması ana eylem çizgisidir.  

- Hangi fonksiyonlar ne şekilde yürütmeye katılmalı? 
- Proje içeriği ve süreçleri neler?  

 
Tasarım sırasında tüm bu soruların cevaplarını verirken uzmanlık, öznellik ve 
gizlilik çerçevesi gözetilir.  
 
 
 
 
 
 
3. Aşama Uygulama 
 

Uygulama, Tasarımın hayata geçtiği bir süreçtir. Stratejik planlama, organizasyonun 
yeni yapısını oluşturmak, farklılıkların tanı ve yönetimi, liderlik geliştirme, takım 
oluşturma, değişim ve çatışma yönetimi üzerinde odaklanılır.  
 
Her boyutta grupla ve gerektiğinde bireysel çalışmalar gerçekleştirilir.  
 
İşbirliği; projenin özelliklerine, iç kaynaklarınıza ve kurumun mevcut Organizasyonel 
kültürüne göre şekillendirilir.  
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BNS Turkey® Yönetim Danışmanlığı Çözümleri 
 

 
BNS Turkey®, Kurumların Stratejik ve Organizasyonel yapılanma süreçleri ve iş yapma 
yöntemleri bazında karşılaştıkları sorunların birlikte aşılması ve tüm fonksiyonların 
uygulama süreçleri boyunca yönetim işlevlerinde ve ana stratejik hedeflerini 
gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere çözümler sunmaktadır.  
 
Aynı zamanda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı ile bütünleşmiş bilgi 
paylaşımı konularında uzman çözümleri ile verimliliğinize katkıda bulunmaktadır. 
 
Sektörlerinde üst düzey ve lider yöneticilik deneyimleri olan ekibimiz ile mesleki etik, iş 
disiplini, bilimsel ve profesyonel yaklaşım çerçevesinde iş ortaklarına destek olmak 

amacını taşımaktadır. Yönetim Danışmanlığı çerçevesinde çalışma alanlarımız aşağıdaki 
ana başlık ve içerikleri kapsamaktadır. 
 
 

Stratejik ve Örgütsel Geliştirme 

 
 

 Yönetsel Durum Değerlendirmesi  

 Organizasyonel Yapılanma ve Tanımlama 

 Organizasyonel Süreçlerin Tanımlanması 

 Değişim Uygulama ve Geçici Yönetim  

 İş Stratejilerin Oluşumu  

 Şirket Birleşme ve Satın Almada Değerlendirilme 

 Strateji Geliştirme ve Süreç Yönetimi  

 Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma  

 Yönetim Bilgilendirme Sistemleri (MIS) 

 Kurumsal İletişim  

 İşletme Koçluğu  

 

Pazarlama ve Kurumsal İletişim 

 
 

 Pazarlama ve Satış Stratejilerinin Oluşturulması  

 Acente-Bayilik Çalışmaları ve Satış Organizasyonları 

 Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 Prosedürlerin Yazılması  

 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)  

 Pazarlama Planı Hazırlama 

 Bayi-Müşteri-Lansman Toplantıları 

 

Gölge Müşteri 

 
 

 Gizli Müşteri Uygulamaları 

 Sektör ve Pazar Araştırmaları 

 

 

İnsan Kaynakları 

 
 

 Yeniden Yapılanma  

 İş Analizi ve Görev Tanımları  

 Kurumsal Performans Gelişimi  

 Performans Yönetim ve Geliştirme Sistemi 

 Yetenek Yönetimi  

 Değişim Uygulama  

 Kariyer Yönetimi Planı  

 İnsan Kaynakları Planlaması  

 İş Değerleme ve Ücret Sistemi  

 

Proje Yönetimi 
 
 

 Tedarikçiler ve Çalışanlarla ilişkiler 

 Üretim ve Hizmet Yönetimi 

 

 Verimlilik Yönetimi 

 ERP/KKP Danışmanlığı 

 
 

Sigorta Danışmanlığı 
 

 Sigortacılık Mevzuatı ve Bilgilendirme  

 Şirketler için Optimum Poliçe Oluşturma 
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BNS Turkey® Organizasyonel Gelişim ve Eğitim Danışmanlığı Yaklaşımı 
 

Eğitimlerimiz istendiği takdirde İngilizce ve Fransızca tasarlanıp hazırlanıp verilebilmektedir 

 
 

Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı bir kurumun 
geleceğinin bu günden tasarlanarak İnsan Gücünün şirketin 
vizyonuna uygun bir çizgide gelişmesini sağlamayı amaçlar.  
 
Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı, Liderlik İletişimi ile 
desteklenerek, bireysel olarak fark yaratmak ve yüksek 
performans yaratmak için kişinin “Gerçek Potansiyelini” ortaya 
çıkarmasına rehberlik etmektir. 
 
Bu çabaların sonuca ulaşmasında en önemli ve ayrılmaz bir 
parçası olan Eğitim Danışmanlığı, kişinin rol ile gerekli yetkinlikleri 
arasındaki gelişimi sağlayan bir süreçtir. 
 
Yetkinlik ve Hedef Bazlı sonuçlar üreten yöntemler ve gerektiği 
durumlarda yazılım destekli analizler ile beklenen ve arzu edilen 
performans düzeyi çerçevesinde 100 üzerinden değerlendirilerek 
departman ve hatta kişiler bazında eğitim ihtiyaçları 
belirlenebilmekte, bu yöntem ile eğitim maliyetleri büyük oranda 
azaltılmaktadır. 
 
İK yöneticisi sadece katılımcının değil aynı zamanda eğitimin ve 
eğiticinin süreç içerisinde her hangi bir zaman diliminde 
performansını ve gelişimini net ve değer olarak 
ölçümleyebilmektedir. 
 
Çalışmalarımız Sınıf İçi ve Açık Hava Eğitimleri olarak 
uygulanmaktadır. 
 
 

 

 

 

 

 

ODAKLANILAN FONKSİYONLAR ve GENEL EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI 
 
 

 İş Mükemmelliği 
o Bireysel Farkındalık - Algı ve Görüş 
o İç ve Dış Müşteri İletişimi 
o Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Yaklaşımlar 
o Operasyonel Farkındalık 

 

 İletişim ve Müzakere 
o İkna Becerileri Etkin İletişim ve Dinleme 
o Çatışma ve Stres Yönetimi 
o Zor İlişkileri Yönetme 

 

 Takım Çalışması 
o Ortak İletişim Kodlaması 
o Birlikte Çalışma ve Sorun Çözme 
o Kazanan Takım Yaratma 
o Yelken ile Takım Çalışması 
o  Doğa İçinde Takım Çalışmaları 

 

 Bireysel Liderlik 
o Üstün Performans için Bireysel Farkındalık 
o Kişisel Liderlik Analizi ve Model Oluşturma 
o Bireysel liderlik – Inner Coaching 
o Stres Yönetimi 
o Etkin Motivasyon 

 

 Stratejik Satış Becerileri - Büyük Müşteri Satışı 
o Kurumsal Müşteri İhtiyaç Analizi 
o Stratejik İşbirliği Oluşturma 
o Birlikte İş Yapma 
o Kurumsal Satış geliştirme 

 

 

 Takım Liderliği (Liderlik ve Koçluk İletişimi) 
o 5 Basamaklı Liderlik İletişimi 
o Bireysel Farkındalık ve İletişim  
o Motivasyon ve Üstün Performans,  
o Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi,  
o Stres ve Çatışma Yönetimi, 
o Beceri Rehberliği 

 

 Öncelikli İşlere Önem Verme - (Sonuç Odaklı 

Zaman Yönetimi) 

o Zamanı Kullanma Değerlendirmesi 
o Önem ve Öncelik Belirlenmesi 
o Hedef Belirleme ve Planlama 

 

 Satış ve Pazarlama Eğitimleri 
o Satış ve Pazarlama Ekipleri için İş Mükemmelliği 
o Bankacılık-Finansal Hizmet ve Ürün Satışı 
o Bayi–Distribütör – Acente ile İş Ortaklığı Kurma 
o Profesyonel Bayi - Dağıtıcı Gelişimi 
o Satış Sonrası ve Sadık Müşteri Yaratma 
o Müşteri Odaklı Hizmet İletişimi 
o Bölge – Saha Yönetimi 
o Satış Şirketlerinde Performans Liderliği 
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BNS Turkey® Eğitim ve Atölye Çözümleri 
 

 

BNS Turkey®, Reel Sektörden Hızlı Tüketim Ürünlerine, Banka ve Sigortacılıktan 
Hizmet Sektörüne uzanan geniş bir alanda; "Eğitim İhtiyaç Analizlerinin ve 
odaklanma grup aşamaları sonucunda işletmenize özel eğitim ve performans 
gelişimi çözümleriyle işinize katkıda bulunmayı önermektedir. 
 
Yetkinlik ve Hedef Bazlı sonuçlar üreten bilgisayar destekli analizler ile arzu 
edilen performans düzeyi çerçevesinde 100 üzerinden değerlendirilerek 
departman ve hatta kişiler bazında eğitim ihtiyaçları belirlenebilmekte böylece 
eğitim maliyetleri çok büyük oranda azaltılmaktadır. İK yöneticisi sadece 
katılımcının değil aynı zamanda eğitimin ve eğiticinin süreç içerisinde her hangi 
bir zaman diliminde performansını net olarak ölçümleyebilmektedir. 
 
Ayrıca "Eğitimin Ölçülmesi" ve "Eğitim Yatırımının Geri Dönüşü" hizmetleri 
ile eğitim sürecinin şirket çalışanları açısından etkili ve kalıcı alışkanlıklara 
dönüşmesi izlenmektedir. 
 

 

Stratejik Yönetim Becerileri 
 

 Stratejik Yönetim - Değişim Yönetimi  

 Değişim İçin Kurumsal Motivasyon 

 Durum Analiz Matrisleri  

 Sektör ve Rekabet Analizleri  

 Organizasyon Geliştirme ve Değişimi  

 Stratejik Planlama Süreçleri  

 Proje Yönetimi 

 Performans Kriter Belirleme Süreçleri  

 Kurum Kültürü  

 Misyon ve Gelecek Tasarımı  

 Şirketlerde Kurumsallaşma ve İletişim  

 Yaratıcı Düşünce Yönetimi 

 

Genel Yönetim Becerileri 
 

 Hedeflerle Başarı Yönetimi  

 Yönetim Becerilerinin Gelişimi  

 Etkin Yönetim Döngüsü 

 Etkin Müzakere Yöntemleri  

 Mülakat Teknikleri ve Personel Seçme  

 Ekip Oluşturma  

 Karar Verme ve Sorun Çözme Teknikleri  

 Toplantı Yönetimi  

 Proje Yönetimi  

 Çatışma Yönetimi 

 

Liderlik ve Yönetim Becerileri 
 

 Yönetimde Koçluk ve Mentor Davranışı  

 Durumsal Liderlik Becerileri 

 Etkili Liderlik Süreci  

 Etkin Delegasyon Becerileri 

 Liderlik ve Motivasyon 

 Yöneticiler Arasında İletişim 

 Koçluk ve Koçluk İletişimi 

 Yönetici Koçluğu 

 Şirket İçinde Kuşaklar ve Çatışmaları  

 Satış Ekiplerinin Yönetimi
 

Satış ve Pazarlama Eğitimleri 
 

 Satış Becerileri Yaratıcı Satıcılık  

 Satışın Psikolojik Anatomisi  

 Müşteri Odaklı Satış Teorileri  

 Başarılı Satış Organizasyonları  

 Satış Şirketlerinde Bölge Yönetimi  

 Bankacılar İçin Satış Eğitimleri 

 Sigorta Şirketleri İçin Satış Eğitimleri 

 Dağıtım Kanalı Oluşturma  

 Bayi-Müşteri Geliştirme  

 Bayi-Müşteri Oryantasyonu ve Ödül Sistemleri  

 Saha Denetimi ve Kanal Yönetim Sistemleri  

 Satış Bütçeleri Oluşturma ve Takibi  

 Önemli Müşteri Yönetimi  

 Pazarda Rekabet Formülü Yaratma  

 Satış Sunumları  

 Satışta Etkin Müzakere  

 Çatışmaların Önlenmesi ve Etkin Müzakere  

 Satış Değerlendirme ve Raporlama Sistemleri  

 Ürün ve Marka Yönetimi  

 Satıcı Oryantasyon Eğitimleri  

 Finansçı Olmayanlar Satıcılar için Temel Mali ve Hukuk 

Bilgisi 

 

İletişim ve Müzakere Becerileri 
 

 Etkin İletişim Teknikleri 

 İz Bırakan Sunum Becerisi 

 Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Kullanma 

 Organizasyonel İletişim 

 Müzakere Yöntemleri 

 Etkin Dinleme ve Empati 

 Uzun Vadeli İşbirliği Çözümleri / Kazan-Kazan 
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BNS Turkey® Kurumsal Akademi Çalışmaları 
Eğitim İçeriği Tasarımı – Eğiticinin Eğitimi 

 
 

BNS Turkey®, Kurum İçi Eğitim ve İçerik Tasarımı destekli çalışmaları ile 
Eğitmenin Eğitimi - İç Eğitmen Eğitimi projelerinizde destek olmaktadır. 
 
"Eğitmenin Yol Haritası" 2 aya yayılan 6-10 günlük Özel Program sürecinde 
arzu ettiğiniz konulardaki eğitim içerikleri, iç eğitmenlerinizin de bulunduğu bir 
ortamda, ana stratejiler ve hedefleriniz doğrultusunda ile tasarlanır. 
 
Programa katılan Eğitmenleriniz, tamamen kurumunuza özel eğitimleri 
verebilmek; gerektiğinde içeriğini tasarlayabilmek ve uygulayabilmek için 
eğitilirler. Bu eğitimlerin telif hakları tamamen kurumunuza ait olup, istediğiniz 
sayıda grupta uygulama olanağını sağlamaktadır. 
 
Gerekli durumlarda eğitim içeriklerinin güncellenmesi hizmeti ile süreçlerinizin 
tamamında iş ve çözüm ortağınız olmayı sürdürecektir. 

 
 

BNS Turkey® Kişisel Gelişim ve Kariyer Çözümleri 
 
 
BNS Turkey®, geleceğinin "İdeal Modelini” kurmak isteyen her seviyede 

profesyoneli kendi iç dünyasından başlayarak sınırı düşünce olan bir yolculuğa 
hazırlıyor. 
 
"Liderlik İletişimi" ile desteklenen Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı 
şirket içinde yer alan tüm fonksiyonlarda; bireysel olarak fark yaratmak ve 
zirvede yer almak isteyen geniş bir kitleye “Gerçek Potansiyelini Tanıma” 
sürecinde rehberlik etmektedir 

 
Bu çerçevede aşağıdaki fonksiyonlara yönelik projeler tasarlanmaktadır. 
 
 
 
 

 Bireysel Farkındalık Yaratma  

 Kişilik Analizi-Yetkinlik Alanı Belirleme  

 Kariyer Planlama ve Meslek Danışmanlığı  

 Yaratıcı Düşünce  

 Değişime Uyum Sağlama 

 Duygusal Zekâ ve Özgüven Oluşturma 

 Hedeflerle Başarı Planlaması  

 Kişisel Marka Stratejisi Yaşamda Kişisel Kalite  

 

 Kişisel Liderlik 

 Etkin İletişim ve Bireyler Arası İletişim  

 Müzakere ve İkna Becerileri  

 Sunum Becerileri 

 Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Yöntemleri 

 Stres ve Zaman Denetimi  

 Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi 

 

 
 
 

BNS Turkey® Açık Hava Şirket Eğitimleri 
 

Bir takım, "Sinerji" tanımı gereği ekibi oluşturan bireylerin toplamından daha 
güçlüdür. Açık Hava Eğitimleri, takım çalışmalarının temel yapısını derinlemesine 
analiz ederek; denetimleri dışında gelişen olaylar karşısında takım üyelerinin, daha 
performanslı, birlikte daha iyi çalışan ve koordine olmuş birimler oluşturmalarına 
yardımcı olur 
 
Ana fonksiyonlar,  
 
Yöneticilere Özel Strateji Uygulama Çalışmaları 
Yelken ile Takım Çalışması ve Motivasyon 
Doğa İçinde Strateji Kurgusu ve Kurum Kültürü Uygulamaları 
Motivasyon, Macera ve Eğlence Uygulamaları 
Doğada Toplantı Kampları çerçevesindedir. 
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BNS Turkey® Uygulama Atölyeleri 
 
 

Çalıştay ve Arama Oturumları 
 

 
Atölye Çalışması ile kurumların ana stratejileri doğrultusunda çalışanlar, iş ortakları 
ya da paydaş ve tedarikçileri de kapsayacak boyutlarda bağımsız veya eş zamanlı 

planlanan Çalıştay ve Arama Oturumları gerçekleştirilmektedir. 
 
Atölye çalışmasında temel amaç, "Sanal Şirket" uygulaması ile orta ve ara kademe 
yöneticiler ve operasyon kadrolarının bir şirketin temel fonksiyonlarını ayrı ayrı analiz 
ederek iç ve dış müşteriyi en çok mutlu edecek en uygun yapıyı oluşturmaları, hayata 
geçirmeleri ve tüm fonksiyonların şirket içinde işlevini ve önemini anlamak ve 
paylaşmaktır. 
 
Oluşturulan "Model"den yola çıkarak, her bir çalışan; kendi parçasının "Büyük 
Resim" içindeki yerini algılamakta, yöneticilik yetkinliklerini geliştirip rol modellerini 
oluştururken yönetime katkı konusunda farkındalıklarını pekiştirmektedirler. 
 

Bu model şirketlerin stratejik planlama hazırlık süreçlerinin tüm çalışanların katkısıyla gerçekleştirilmesini ve şirketin 
bütünü tarafından daha hızlı benimsenmesini sağlamaktadır. 
 
 

BNS Turkey® Proje Ofisi 
 

 

İş Geliştirme Desteği 
 
 

Şirketlerin başarı öyküleri yaratması için günümüzde yeteneğin ötesinde Proje 
Yönetimi ile ilgili olarak, zorlu çabalar ile harcaması gereklidir. 
 
Buna ek olarak, onlar ürün ve/veya hizmet süreçlerinde kaliteden ödün vermeden 
maliyet avantajı yaratmak ve kendi yeni ürün ve hizmetlerin tercih edilmesini 
sağlamak için rakipleri karşısında stratejik bir avantaj yaratmak zorunlu hale 
gelmektedir.  
Bu şekilde organizasyon içerisinde temel iki unsur rol alır 
 

- Kurumsal düzeyde proje yönetimi hizmetleri sağlayıcısı ve mükemmellik 
- Proje Yönetim Merkezi 

 
Proje Ofisinin rolü, şirketlerin proje yönetimi ve etkin bir rekabet avantajı elde etmek 
için bir temel oluşturmak ve sürdürülebilir bir şekilde başarılı olmalarını sağlamaktır.  
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Motivasyon Seminerleri 
Keşfetme Yolculuğunuza Önce Kendinizden Başlayın 

 

Günümüzden 25 asır önce Bilge Konfüçyüs, etrafında toplanan öğrencilerine şöyle 
seslenmişti. 
 

"Kelimelerin gücünü sakın hafife almayın, motive olmuş  insanların neler 
yapabileceğini asla hayal bile edemezsiniz." 
 

Müşteri ile İz Bırakan Etkin İletişim, Çalışan Motivasyonu, İnsanı Anlamak, 
Bireysel Farkındalık, Yönetici Liderlik ve Kazanan Takım kavramları ile 
ilgileniyorsanız. İnsana; ama önce Kendinize, Yakınlarınız, Çalışanlar ve 
Müşterilerinize Dokunmaya, Kişisel Gelişime açık ve hazırsanız "Sen Benim Kim 

Olduğumu Biliyor musun?" ana temalı seminerlerimize siz de katılın. 
 

Selami Yıldırım, yıllardan bu yana şirketlere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, eğitim 
kurumlarına ve insana dokunmak isteyen on binlerce katılımcıya karanlıktan aydınlığa 
doğru; yaklaşık 50 yıllık bireysel yolculuğunda yaşadıklarını; kendi meşalesini yakmak arzusunda olanlara 
görevi, konumu ve kimliği ne olursa olsun gerçek deneyim ve tecrübelerden çıkan gerçek öykülerini 
paylaşıyor. 

 

 
Kendi ifadesi ile 
 

Dönüp geriye baktığımda olsa olsa bir arpa boyu mesafe gidebildiğim bu yolculuğun bana kattıklarını “Benim 
Gibi Yolcular” ile paylaşmak coşkusuna engel olamadım. Yaşadığım tüm bu olaylar ve sonrasında 
düşüncelerimde ve önyargılarımdaki büyük kırılmaları ve bu süreçte karşılaştığım; derin izler bırakmış çok 
özel birkaç kişi ile yaşadığım sarsıcı anıları bir başkasının gözünden aktarmaya çalışıyorum.  
 

“Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Dikkat İnsan Var!” seminerlerimiz sırasında Türkiye’nin her 
yöresinden gelmiş ve sayısı on binlerle ifade edilen katılımcılardan pek çok kişi ile karşılıklı sohbet etme 
imkânım oldu. Fikirleri, eleştiri ve övgüleri Kendimi Bulma ve Keşfetme Yolculuğumda bana çok şey kattı. 
 

Onlara çok şey borçluyum.. 

 
Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? 

Dikkat “İnsan Var”     Dikkat “Yönetici Var” 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? 
Dikkat “İçinde Biri Var”    Bir Vatan Destanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ozan, Alışkanlıkları değiştiren kişidir." 

Esop 
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Yönetim ve Değişim Danışmanlığı 
 

Kurumların Stratejik ve Organizasyonel yapılanma süreçleri ve iş yapma yöntemleri 
çerçevesinde yaşanan sorunların çözülmesi ve sistemlerin oluşumu için destek olmak 
amacını taşımaktadır. 
 

Eğitim Danışmanlığı 
 

Büyüklüğü, yapısı ve çalıştığı sektör ne olursa olsun bir işletmenin en stratejik yatırımı ve 

önemli sermayesi insandır. Her an koşulların ve rekabetin zorlaştığı iş dünyasında, ancak 
temel becerileri ve yetkinlikleri geliştirilen bireyler "Kazanan Takım" olmaktadır. 
 

Performans Yönetimi ve Değerlendirme 
 

Bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmaya yönelik tüm çalışma ve çabaların tanımlanması 
ve ölçülmesi gereklidir. Performans Yönetim ve Değerlendirme sistemleri, bireysel olarak 

tüm çalışanların ve yanı sıra, departmanlar ve organizasyonun tümünün performansını 
izlemenize ve değerlendirmenize olanak tanır. 
 

Bu sistemler çoğunlukla başarılı iş performansı için edinilmesi gereken kurumsal veya 
pozisyona özel olarak tanımlanmış olan yetkinliklere dayanır. 
 

Organizasyonel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı 
 

BNS Turkey®, geleceğinin "İdeal Modelini” kurmak isteyen her seviyede profesyoneli 
kendi iç dünyasından başlayarak sınırı düşünce olan bir yolculuğa hazırlıyor. 

 

Liderlik İletişimi ile desteklenen Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı şirket içinde yer 
alan tüm fonksiyonlarda; "Bireysel Farkındalık Yaratmak" ve her zaman en zirvede yer 
almak isteyen geniş bir kitleye "Kendi Gerçek Potansiyelini" tanıma sürecinde rehberlik 
etmektedir. 
 

Uygulama Atölyeleri 
 

Atölye Çalışması ile kurumların ana stratejileri doğrultusunda çalışanlar, iş ortakları ya da 

paydaş ve tedarikçileri de kapsayacak boyutlarda bağımsız veya eş zamanlı planlanan 
Çalıştay ve Arama Oturumları gerçekleştirilmektedir. 
 

Proje Ofisi 
 

Girişimciler yada mevcut işlerinin dışında yeni alanlarda iş kurma ve iş geliştirme süreci 

içinde olan birey ve kurumlara sektör değerlendirme ve pazar araştırmalarında süreçleri 

planlamak amacıyla konularında yetkin proje ekipleriyle destek verilmektedir. 
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