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 “El Ele, Yürek Yüreğe!...” 
                                            

Programın Amacı 
 

Bu programda çalışanlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, 

kaynaşmalarına, birbirlerine uyum sağlayabilmelerine, kısacası, 

farklılıkları yönetebilmelerine ve takım olarak hareket edebilmelerinin 

önündeki engeller konusunda farkındalık kazanabilmelerine destek 

olabilmeyi planlıyoruz. 

 
Olabildiğince uygulama ağırlıklı olan bu eğitimde katılımcılar, sinerji 
yaratabilmenin faydasını, “Ben” merkezli olmanın, takımı nasıl olumsuz etkilediğini, takım olarak 
problemleri birlikte nasıl çözebileceklerini tecrübe edecekler.   
  

“Birlikte Hareket Etme Bilinci”ni oluşturabilmeye yönelik hazırladığımız bu eğitimimizde 

katılımcılar, her aktiviteden sonra (15) dakikalık aktivite değerlendirme bölümünde “Neyi İyi 

Yaptık?”, “Neleri Yapmamamız Gerekir?” ve “Bir Sonraki Sefer Neyi Faklı Yapacağız?” 

sorularını eğitmenlerin öncülüğünde hep birlikte yanıtlayacak ve bunları flipchart’lara yazacaklar. 

Eğitimin sonunda ise her bir katılımcı, kendisi ile ilgili belirlediği “Gelişim Alanları”na yönelik 

kendi “Gelişim Planını” dolduracaktır.  

 

Flipchart’larda yazan tüm gelişim alanları ve aksiyon planlarının bir kopyası (Opsiyonel), eğitim 

sonunda hazırlanacak rapor ile birlikte, takip ve koçluk yapılabilmesi adına İK yöneticileri ile  

paylaşılacaktır. 

 

Eğitimin sonunda katılımcılar, ekiplerinin içerisindeki takım ruhunu değerlendirebilmek amacı ile 

“Takım Ölçer” envanterini isimlerini yazmadan dolduracaklar ve bu envanterler, strateji 

geliştirilebilmesi ve aksiyon alınabilmesi amacı ile katılımcıların yöneticilerine verilecektir. 

(Opsiyonel). Son olarak tüm ekip, takım gelişim çarkında mevcut durumlarını değerlendirecek ve 

farkındalık kazanacaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedeflenen Davranış 
Değişikliği  

 
- Yakınlaşma 
- Motivasyon 
- Takım Oyuncusu Olma 
- Ben Değil, Biz Anlayışı 

Sergileme 
- Sorumluluk Sahibi Olma 
- Elinden Gelenin En İyisini 

Yapma 
- Sinerji Yaratma 
- Birlikte Hareket Etme 

 

İlgili Yetkinlikler 
 

- Takım Oyuncusu Olma 
- Bilgilendirme 
- Hedef Odaklılık 
- Sinerji Oluşumuna Katkıda 

Bulunma 
- Sorumluluk Alma 
- Büyük Resmi Görebilme 
- Etkili İletişim 
- Güven Oluşturma 
- Planlama 
- Strateji Geliştirme 
- Problem Çözme 
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Programın İçeriği 
 

 

� Isınma Aktiviteleri 

 

Haydi Yakala: (Indoor & Outdoor) 

 

Tüm ekip (4) ayrı gruba ayrılır ve daire oluşturur. Sonra eğitmenler tüm gruplara sorular yöneltirler. 

Her bir katılımcı cevabını verirken diğer katılımcılar da onu dikkatle dinlemek zorundadırlar çünkü 

birazdan müzikle birlikte grup kendi içerisinde eğitmenin verdiği 

topu rastgele çevirecektir. Müzik eğitmen tarafından aniden 

kesildiğinde top hangi katılımcının elinde kalırsa o katılımcı ortaya 

gelecek ve her bir grup üyesinin verdiği cevabı tekrarlayacaktır.  
 

Sihirli Çubuk: (Indoor & Outdoor) 

 

Tüm ekip, 3 ayrı alt gruba ayrılır ve her bir gruba uzun bir çubuk 

verilir (Sihirli Çubuk). Her bir grup, kendi içinde (2)ye bölünür (10 

Kişi) ve karşılıklı olarak dururlar. Aralarında, yerde Sihirli Çubuk 

durmaktadır. Grupların görevi, herkesin kendi sağ ve sol eli birbiri içine geçmiş şekilde çubuğu 

işaret parmaklarının üzerinde yerden almak ve tekrar yere koymaktır. Bu görev esnasında uyulması 

gereken en önemli kural: Sihirli Çubuk yerden alınırken ve yere bırakılırken asla ve asla parmaklar 

ile Sihirli Çubuğun teması kesilmeyecektir. 
 

 

� 1. Aktivite  (Dünyanın En Büyük Lahmacunu) (Indoor & Outdoor) 

 

Tüm ekip alt gruplara ayrılır. Her bir alt grubun amacı “Dünyanın En Uzun Lahmacunu”nu 

yapmaktır☺ Her bir alt gruba yönergeleri dağıtılır ve malzemeleri verilir ancak, her bir alt grup, 

görevi tamamlayabilmek için bir diğer gruba muhtaçtır. 

 

Lahmacunların yapımının ardından görevin ikinci aşamasına 

gelinir; 

 

Tüm ekip bir araya gelip, bir şirket kuracak ve daha sonra da 

yaptıkları lahmacunları eğitimin organize edildiği tesisteki 

müşterilere (tesisteki gerçek müşterilere ve/veya tesis 

çalışanlarına) satacaklardır. 

 

Belirlenen sürede, kendi belirledikleri satış hedefine 

ulaşmaları durumunda ekip başarılı sayılacaktır. 

 

Hedeflenen Temalar: Birlikte hareket etme, hedef odaklı sinerji oluşturma, strateji 

geliştirme, iletişim, “Biz Duygusu” geliştirme, “Büyük Resim”i görme, farklılıkları yönetme, 

kaynaşma.  
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� 2. Aktivite (Balon Eşya Aktivitesi) (Indoor & Outdoor) 

 

Yönerge: Müşteriniz sizden her yaş insan için güvenli ve rahat bir balon eşya yapmanızı istedi. 

Balon Eşya nızın sahip olması gereken özellikler; 

a. Kullanılabilir 

b. Taşınabilir 

c. Herhangi bir ekip üyesini en az (10) saniye taşıyabilecek sağlamlıkta 

d. Eldeki minimum kaynağın en verimli şekilde kullanıldığı bir “Balon Eşya” olması.  

 

 
Kaynaklar:  

� 72 adet balon / grup 
� Paket İpi 

� Koli Bandı 

� Makas 

�  

 

 

Hedeflenen Temalar: Birlikte hareket etme, iletişim, 

sinerji, ortak hedef, kaynaşma 

 

 

 

� 3. Aktivite  (Sosyal Stiller Analizi) (Indoor & Outdoor) 

 

Katılımcılar Sosyal Stiller testini tamamladıktan sonra, her bir profil’i detaylı olarak keşfedecekler 
ve farklı iletişim tarzına sahip olan ekip arkadaşları ile uyum sağlama becerileri kazanacaklar.  

 

İletişim Profilleri Analizi 

� İletişim Tarzları 

� Uygulama: “Doktor Benim Neyim Var?” 

� Uygulama: Kendimizden Farklı Kişilerle İletişim Kurma (İletişimde 

Esneyebilme) 

 

 
Hedeflenen Temalar: Farklı tarzları tanıma, uyum sağlama, iletişimde esneme, empati, kaynaşma 
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� 4. Aktivite  (Labirent) (Indoor & Outdoor) 

 

Eğitim salonunda yere çizilen labirent üzerinde ekip (2) gruba ayrılır ve eğitmen tarafından 
belirlenmiş tuzaklı yolda her grup, diğer grubu karşı tarafa geçirmeye çalışır. Alandaki tuzaklar, 
şirket değer ve yetkinlikleri ile özdeşleştirilir. 

 

 
        

        

        

        

        

        

        

        

 

Not: Şirket değerlerinin, yetkinliklerin içselleştirilmesi ve görsel kavramsallaştırma noktasında son 
derece etkili bir aktivitedir. 
 
Hedeflenen Temalar: Şirket değerlerinin, yetkinliklerin içselleştirilmesini sağlama, “Hepimiz Aynı 
Gemideyiz!”, Güven, Harekete geçirme, birlikte hareket etme, engelleri aşma, iletişim, planlama, 
strateji geliştirme, kaynaşma 

 

 

 

 

� 5. Aktivite  (Şirket TV) (Indoor & Outdoor) 

 
Ekip üyeleri, kendilerine verilen bir video kamera ile işletmelerine ait en fazla (10) dakikalık, kısa 
bir reklam / tanıtım filmi çekerler. 
 
Sürenin bitiminde reklam filmi hep birlikte seyredilir. Burada eğitmen, 
reklam filminin içeriği kadar, filmin hazırlanış aşamasında ekip 
üyelerinin birbirleri ile olan iletişimi üzerine odaklanır ve sık sık araya 
girmek sureti ile iletişimi nasıl daha etkili bir hale getirebilecekleri 
konusunda ekip üyelerinin farkındalıklarını artırmaya çalışır. 
 
 
Hedeflenen Temalar: Planlama, zaman yönetimi,  iletişim, “Biz Bilinci” sergileme, müşteri 
odaklılık, problem çözme, birlikte hareket etme, sinerji oluşturma, kaynaşma. 
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� 6. Aktivite  (Hizmet Hattı) (Indoor & Outdoor) 
 

Tüm ekip, (2) ayrı gruba ayrılır. Grup üyeleri, kendilerine verilen 
sürede, kendi belirledikleri sayıda pinpon topunu (araba) kurdukları 
hizmet hattından (üretim hattı) düşürmeden geçirip, hattın sonundaki 

kovaya (teslimat merkezi / 
müşteri) ulaştırmak 
zorundadırlar. 
 
 Bunu yapabilmek için çok iyi 
planlama yapmalı, etkili iletişim 
kurabilmeli, zamanı doğru yönetebilmeli ve 
birlikte hareket edebilmeliler. 
 

. 

 

Hedeflenen Temalar: Kişisel kalite, Strateji geliştirme, 

hedef odaklılık, problem çözme, rekabet, planlama, sinerji, 

grup içi iletişim, birlikte hareket etme, kaynaşma. 
 
 
 
 
 
 
 
� 7. Aktivite (Radar) (Outdoor) 
 
Tüm ekip (2) ayrı alt gruba ayrılır ve kendilerine tahsis edilmiş çevrili alanın içine girerler. 
Hedefleri, kendilerine gösterilen hedefe (en az 200 metre uzaklıkta eğitmenler tarafından önceden 
konulmuş bir hedef) tüm grup olarak ulaşmaktır.  
 
Ancak, burada sihirli kural şudur; gruptaki herkesin gözü bağlı olacaktır. Kendilerine ayrılan özel 
alanın içerisinde uzun bir halat vardır. İçlerinden seçecekleri veya ortaya çıkacak doğal lider, halatı 
kullanarak tüm ekibi gözleri bağlı bir biçimde hedefe 
götürmeye çalışacak ve diğerleri de liderlerine ve 
birbirlerine destek olacaktır. En azından biz öyle 
olmasını diliyor olacağız☺ 
 
Hedeflenen Temalar: Güven verme, liderlik, grup içi 
iletişim, birlikte hareket etme, yaratıcılık, strateji 
geliştirme, rekabet, kaynaşma. 
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� 8. Aktivite (Asit Havuzu) (Indoor & Outdoor) 

 

 
Tüm ekip, (2) ayrı gruba ayrılır ve kendilerine yönergeleri verilir. Belirtilen zaman içerisinde görevi 
başarı ile sonlandırmaları beklenir. Tek yapmaları gereken, çevrili alanın içerisinde bulunan içi asit 
dolu kovayı alanın içine girmeden ve gözleri bağlı bir şekilde dışarı çıkarmak ve boşaltım alanına 
götürüp, oradaki kovaya hiç yere akıtmadan dökmektir☺ 
 
 
 
Asit Havuzu (Yönerge): 

 
Ekip olarak göreviniz, etrafı çevrili asit havuzunun ortasında bulunan içi asit dolu kovayı, alanın 

içerisine kesinlikle girmeden dışarı çıkarmak ve belirtilen alana 
(balonlu asit döküm alanı) dökmek. 
 
Yönetmeliğine göre: 

� Kovayı sürüklemek yasaktır. 
� Çevrili alanın içerisine giren her bir ekip üyesi (5) dak. 

oyun dışında kalma cezası alır. (Eğilerek dahi alanın içerisine 
girmek yasaktır) 

� Asit havuzunun ortasında bulunan asit dolu kovanın 
içindeki asit, uygulama boyunca asla eksilmeden boşaltma 
alanına götürülecek ve boşaltılacaktır. 

� Size verilen kaynakların tamamını ve/veya bir kısmını kullanmak 
size kalmış. 

� Asit boşaltma alanına 2 ekibin aynı anda gelmesi durumunda kimin ilk olacağı konusunda 
yönetmelikte bir açık bulunmaktadır. Bu yüzden yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz, 

� İlk bitiren grup diğer grupları kışkırtma ve provoke etme şansına sahip olacaktır☺ 
� Görev tamamlandıktan sonra tüm malzemeler ilk alındığı gibi 

bırakılacaktır (sicimler teker, teker düğümlenmiş, göz 
bağları katlanmış)  

� Toplam süre 45 dak. 
 
 
 
 
Not: Asit dolu kovayı çevrili alandan çıkartmaya başladığınız andan 
itibaren, ipleri tutan ekip üyelerinin gözleri bağlı olmak zorundadır (göz 
bağları). 
 
Hedeflenen Temalar: Güven verme, harekete geçirme, engelleri aşma, liderlik, grup içi iletişim, 
birlikte hareket etme, yaratıcılık, strateji geliştirme, rekabet, kaynaşma. 
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� 9. Aktivite 

 
“Şirket Süper Lig” Aktivitesi (Outdoor) 
 
Tüm ekip, (2) alt gruba ayrılır ve her bir alt grup kendisini temsilen (10) kişi seçer ve (10) ar kişiden 

oluşan (2) takım olarak maç yaparlar. Maç 
boyuna ellerin zıp zıp topları ile temasının 
kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. 
 
 
 
 

 

 

 

 
Hedeflenen Temalar: Keyif alma, 

rekabet, hedef odaklılık, sonuçlara birlikte ulaşma, 
sinerji, kaynaşma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 10. Aktivite (ÇarşafBall) (Outdoor) 

 

Tüm ekip (2) alt gruba ayrılır. (20) şerden (2) takım yapılır. (20) 

kişilik her bir alt takım kendi içinde de (2)’ye ayrılır. Daha 

sonra ise her (10) kişiye bir çarşaf verilir ve takımlar bu çarşafı 

kullanarak Çarşaf Ball oynarlar.  

 

 

 

Hedeflenen Temalar: 

Kaynaşma, birlikte hareket etme, iletişim, sinerji, strateji 

geliştirme, kaynaşma. 
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� 11. Aktivite  (Mayın Tarlası) (Indoor & Outdoor) 
 
Grup ikiye ayrılır ve her bir alt grup, içlerinde mayın bulunan dikdörtgen alanın bir kısa kenar 
çizgisi önünde dizilir. Alt gruplarda, sırayla her bir katılımcının gözü bağlanır ve gözü açık olan 
diğer grup arkadaşları tarafından yönlendirilerek mayınlara basmadan karşıya geçirilir. 
 

Aktivite, gruplardaki herkes gözü bağlı bir şekilde mayın tarlasından 
geçtikten sonra sona erer. 
 
Hedeflenen Temalar: Takım içerisindeki iletişimi ve güven 
duygusunu geliştirmek, kaynaşma. 
 
 
Performans Kriterleri  
 
 

 Etkili İletişim 

 Etkin Yönerge Verebilme 

 Etkili Dinleme 

 Empati Kurma 

 Güven Oluşturma 

 Stres Yönetimi 

 

 

 

� 12. Aktivite  ( Tırtıl / Değerler Yürüyüşü) (Indoor & Outdoor) 

 
Tüm ekip, (2) alt gruba ayrılır. Katılımcılar ayak bileklerinden birbirlerine bağlanırlar. Amaç, her 
bir alt grubun çevrili alanın dışına çıkmadan karşı tarafa ulaşmasıdır. Oyun daha da zorlaştırmak 
istenirse, eller de bağlanabilir☺ 
 
Çevrili alanların içerisine şirket değerleri yazılır ve grup, değerler 
üzerinden bir yolculuk gerçekleştirir.  
 
Not: Şirket değerlerinin, yetkinliklerin içselleştirilmesi ve görsel 

kavramsallaştırma 
noktasında son 

derece etkili bir 
aktivitedir. 
   
 
 
 
 
Hedeflenen Temalar: Şirket değerlerinin, 
yetkinliklerin içselleştirilmesini sağlamak, 
takım içerisindeki iletişimi ve güven duygusunu 
geliştirmek, kaynaşma. 
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Kapanış Aktivitesi (Outdoor) 
 

“Şirket Web”  

 

Son aktivite olan bu aktivitede ekibin görevi, tüm ekip üyelerinin “Web”in karşı tarafına geçmesini 

sağlamaktır. Geçiş esnasında iplere dokunmak yasaktır.  
 

 

Tüm ekibin başarılı bir şekilde karşıya geçmesinin 

ardından hep birlikte şirket bayrağı ile fotoğraf 

çekilinir ve program sonlandırılır. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Programın İçeriği 
 

 

� Isınma Aktivitesi 

 Haydi Yakala! 

 “Sihirli Çubuk” 

 

� 1. Aktivite 

 (Şirket ve Eğitim Firması Yetkilileri Tarafından Birlikte Belirlenecektir) 

 

� 2. Aktivite 

 (Şirket ve Eğitim Firması Yetkilileri Tarafından Birlikte Belirlenecektir) 

 

� 3. Aktivite 

 (Şirket ve Eğitim Firması Yetkilileri Tarafından Birlikte Belirlenecektir) 

 

� 4. Aktivite 

 (Şirket ve Eğitim Firması Yetkilileri Tarafından Birlikte Belirlenecektir) 

 

� Kapanış Aktivitesi 

 
� Değerlendirme Ve Kapanış 

 

 Eğitim boyunca katılımcıların kendileri ve ekipleri ile ilgili belirledikleri gelişim alanları 

eğitmenler tarafından not edilir ve şirket İK yetkilileri ile paylaşılır.  


