
Liderlik ve Takım Gelişim Programları
Takım Çalışması Aktiviteleri



LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

SÜRE
1/2 Gün (2 saat) - 2 Gün

KİŞİ SAYISI
4 - 500 Kişi

MEKAN
indoor/outdoor otel, tesis alanları 
veya aktiviteye özgü mekanlar.



PROGRAMIN AMACI

Açık ve samimi iletişimin 
sağlanması

Yardımlaşma ve 
işbirliğinin geliştirilmesi

Karşılıklı güvenin 
arttırılması

Ortak hedef bilincinin 
sağlanması

Problem çözme 
becerilerinin 
geliştirilmesi

Ortak strateji geliştirme 
ve uygulama becerilerinin 

geliştirilmesi

Liderlik gelişimi Motivasyon ve aidiyet 
duygusunun sağlanması



‘YAŞAYARAK ÖĞRENME’ FELSEFESİ & UYGULAMASI

Konfor alanından çıkılması ve algıların açılması

Cazip aktiviteler ile zihnen ve bedenen baskı 
altına alınması

Takım bilinci oluşturan becerilerin deneyimlenmesi

Geri bildirimler ile içselleştirilmiş davranış 
kalıplarına dönüştürülmesi

“Learning is experience, 
everything else is just 

information.”
-Albert Einstein

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, 
davranış değişimi hedeflenen eğitimlerde, 

sınıf eğitimleri başarıya dönme oranı %2 iken, 
yaşayarak öğrenme felsefesine dayalı uygulamalı 

eğitimlerde başarı oranı %40’a çıkmaktadır. 



TAKIM ÇALIŞMASI AKTİVİTELERİ

Takım Günü Oryantiring Takım OlimpiyatlarıSandal Yapımı

GPS Hazine Avı
OUTDOOR

Oryantiring Yemek AvıHazine Avı



TAKIM ÇALIŞMASI AKTİVİTELERİ

Takım Günü

Mindfulness Çalışması

Film ÇekimiKöprü İnşaatı

Kahkaha Yogası

Zincir Reaksiyon

INDOOR
Ofis Olimpiyatları Robotik Kodlama



TAKIM ÇALIŞMASI AKTİVİTELERİ

Bisiklet Rüyası 

Teraryum Atölyesi

Oyuncak AtölyesiOkul Çantam

Büyük Resim

Hediyemiz Kitap

Karaoke

SOSYAL 
SORUMLULUK

& SANAT Tekerlekli Sandalye Atölyesi



TAKIM ÇALIŞMASI AKTİVİTELERİ

Başarıya Yelken Aç

Karmaşaya evet 

Takım Kampı

LİDERLİK & 
YÖNETİCİ 

AKTİVİTELERİ

Sualtı Hazine Avı

Liderlik ve Caz



TAKIM GÜNÜ

: Outdoor / Indoor  
: ½ gün - 1 gün 
: 6 - 200 kişi
: Düşük, orta, yüksek

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Yaşayarak öğrenme aktiviteleri ile 
takım içi bağlar kuvvetlendirilmekte ve takım 
performansı artırılmaktadır.

Özel olarak dizayn edilmiş eğlenceli aktiviteler arasından, takımınızın ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenen en uygun aktiviteler ile çeşitli kurumsal beceriler üzerine odaklanılmaktadır. 
Aktiviteler esnasında, yeni davranış kalıpları ortaya çıkartılmakta, aktiviteler aralarında ise 
uzman eğitmenlerimiz ile yapılan kısa değerlendirme toplantıları ile hangi davranış kalıplarının 
daha sık, hangilerinin daha az yapılması gerektiği tartışılmaktadır.
Aktiviteler ilerledikçe, takım arkadaşlarına geri bildirimlerde bulunan, birbirlerini 
cesaretlendiren, ortak hedef doğrultusunda yardımlaşan, stratejiler geliştiren ve uygulayan 
takımınız, yeni davranış standartlarını oluşturmaya başlamış olacaktır.



ORYANTİRİNG

: Outdoor 
: ½ gün - 1 gün 
: 4 - 200 kişi
: Orta, yüksek

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Oryantiring aktivitesi ile, iş stresinden 
uzaklaşarak doğa içerisinde takımların etkinliği 
arttırılmaktadır. 

Bu aktivitede, belirlenen süre içerisinde, harita üzerinde işaretlenmiş en fazla kontrol 
noktasına ulaşmak amaçlanmaktadır. Açık alan, geniş kapalı alan veya şehir aktivitesi olarak 
da planlanan orienteering aktivitesinde takımlar birlikte hareket ederek, ortak hedef 
doğrultusunda birbirleriyle yardımlaşmaktadırlar.
Takımın fiziksel dayanıklığına göre her seviyede düzenlenebilen bu aktivitede, fiziksel beceri 
kadar stres altında hızlı karar verebilme, zaman yönetimi ve iletişim becerileri de 
geliştirilmektedir. Böylece, takımlar ve bireyler güçlü yönleri hakkında farkındalıklarını 
arttırmış olmaktadırlar. Bu aktivite, uygun alanlarda bisiklet ile gerçekleştirilerek de 
farklılaştırılabilmektedir. 



TAKIM OLİMPİYATLARI

: Outdoor 
: ½ gün - 1 gün 
: 8 - 200 kişi
: Orta

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Sürekleyici ve eğlenceli parkurlarda, 
takım içi iletişim, yardımlaşma ve koordinasyon 
gelişimi sağlanmaktadır.

Yaz aylarında deniz kenarı ve kumsallarda gerçekleştirilen bu aktivite, kış aylarında benzer 
içeriğin farklı sunumu ile kar üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Zaman baskısı altında ve rekabet ortamında, katılımcılar, ortak hedef doğrultusunda iş birliği 
yaparak ve olimpiyat oyunlarının sunduğu zorlukların üzerinden gelmeyi çalışmaktadırlar.



SANDAL YAPIMI

: Outdoor (havuz, deniz)
: ½ gün - 1 gün 
: 6 - 200 kişi
: Orta

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Sandal aktivitesi, takımlar ve büyük 
gruplar için eğlenceli ve motive edici ideal bir yaz 
aktivitesi deneyimi sunmaktadır.

Takımlar mahsur kaldıkları adadan kurtulmak üzere kendilerine verilen malzemelerden, 
mürettebatıyla beraber yüzebilen sandal yapmaları gerekmektedir. Takımlar mürettebatlarını 
belirlemesinin ardından, sandalların performansını test üzere sandal yarışı yapılmaktadır. En 
hızlı ve dayanıklı sandalı yapmak üzere mücadele edecek takımlar aynı zamanda, yaratıcı fikir, 
takım içi yardımlaşma, diğer takımlar ile ortak çalışma, en iyi sandal ve bayrak dizaynı gibi 
konularda da değerlendirilmektedir.
 Takımlar kendilerine verilen malzemeleri ilk gördüklerinde şaşırmış olmalarına rağmen, 
sergiledikleri takım çalışması ve liderlik becerileri ile ortaya çıkardıkları sonuçtan hem gurur 
duymakta hem de güven kazanmaktadırlar. 



GPS HAZİNE AVI

: Outdoor / Indoor 
: ½ gün - 1 gün 
: 4 - 200 kişi
: Orta

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Bu sıradışı macera aktivitesi ile ekip ve 
liderlik gelişimleri sağlanmaktadır.

Takımlar, kayıp hazineyi bulmak üzere GPS sistemi ile ipuçlarını takip etmeleri, ulaştıkları 
bilmeceleri ve soruları çözmek için yaratıcılıklarını ve yardımlaşma becerilerini kullanmaları 
gerekmektedir.  



KÖPRÜ İNŞAATI

: Indoor 
: ½ gün 
: 6 - 200 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: İnteraktif proje yönetimi deneyimi olan 
Köprü İnşaatı aktivitesi ile takımların iletişim 
limitlerinin ötesine geçilmektedir.

Belirtilen süre ve şartnamede köprü inşaatı projesini tamamlamak üzere takım içi iletişimin 
çok verimli olması gerekmektedir. Çünkü takımın diğer yarısı, perdeyle ayrılmış bölmede, 
köprünün diğer yarısının inşaat projesini yönetmektedir. Termin sona erdiğinde, birleşen 
sadece köprünün iki ucu olmayacaktır… 



ZİNCİR REAKSİYON

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 300 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Ekipler yaratıcılıklarını kullanarak, 
büyük sistemin bir parçası olan ve uyum içinde 
çalışan, kendi sorumuluk bölümleri için en iyisini 
yapmaya çalışacaklar. 

Küçük takımlara ayrılarak gerçekleştirilecek bu aktivitede, her takım verilen malzemeleri 
kullanarak çalışan bir sistem meydana getirecek. Her sistem bir sonraki takımın sistemini 
tetikleyecek ve birbirine bağlı, devamlılığı olan büyük bir makina ortaya çıkacak. 
Her takım, sistemin kendi sorumluluğundaki bölümünün, planlamasından, dizaynından ve 
montajından sorumlu olmasının yanında, kendinden önceki ve sonraki takımlar ile de sistemin 
devamlılığı için iletişim kurmalı ve yardımlaşmalı. 
Bu aktivitede yaratıcı olmak, hayal kurmak, sürece sınırların dışında düşünmek ve hatta 
saçmalamak serbest! 
Aktivite sonunda ortaya çıkacak olan, birbirine bağlı ve uyumlu çalışan sistem, iş ortamındaki 
uyumlu iletişim de temellerini oluşturacak.



FİLM ÇEKİMİ & KIRMIZI HALI ÖDÜL TÖRENİ

: Indoor 
: ½ gün 
: 6 - 200 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Ortak hedef doğrultusunda sorumluluk 
paylaşımı ve takımiçi güven çalışmaları, eğlenceli 
bir konsept ile sunulmaktadır. 

Kurumun değerlerinin, vizyonunun hedeflerinin çalışanlar tarafından pekiştirilmesini sağlamak 
üzere, önceden belirlenmiş bir konu üzerine çekilecek filmlerde, en iyi sonucu almak üzere 
takımların etkin bir işbirliği sergilemeleri, beklenmeyen koşullar karşısında esnek olmaları, 
takım üyelerinin üstün olduğu özellikler doğrultusunda görev dağılımı yapmaları gerekmektedir. 
Çeşitli alanlara yerleştirilen aksesuarlar ve malzemeler sayesinde ekipler, yaratıcılıklarını 
filmlerine en üst seviyede yansıtma imkanı bulabilecekler. Kurumun tanıtımı ya da değerleri 
üzerine reklam filmi çekimleri ile de bu aktivite farklılaştırılabilmektedir.
Programın ikinci bölümünde, film gösterimlerinin ardından, çeşitli kategorilerde ortaya çıkacak 
gizli yeteneklere ve başyapıtlara ödülleri, tüm süreci özenle düşünülmüş özel bir ödül töreni ile 
takdim edilecek. 



MINDFULNESS ÇALIŞMASI

: Indoor / Outdoor
: ½ gün 
: 6 - 40 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Bilinçli farkındalık becerisiyle, 
odaklanma, dikkat ve iletişim gelişimi 
sağlanmaktadır.

Mindfulness şimdiki ana yargısız ve açık olarak dikkatini vermek ve bu anda her ne meydana 
geliyorsa kabul edebilme becerisidir. Hem farkındalık hem de bilinçliliği içeren, kabul, 
yargısızlık ve şimdiki ana odaklanmayı temel alan derin bir farkındalık halidir.
Mindfulness sayesinde yorgun zihine dinginleşme imkanı tanınır.  Esnek zihne sahip kişilerin 
dikkat ve odaklanma sürelerinin uzadığı bilimsel olarak kanıtlanabilmektedir. 8 hafta boyunca 
Mindfulness egzersizlerine 10 dakika ayıran kişilerin zihin esnekliği bilimsel olarak 
ölçülebilmektedir.  
Mindfulness pratiği şunları geliştirebilir:
• Duygusal zekâ
• Kişilerarası ilişkiler
• Olayın bütününü görebilme kabiliyeti
• Problem çözümü
• Karar alma
• Odaklanma ve konsantrasyon
• Stres yönetimi



KAHKAHA YOGASI

: Indoor
: 1 saat 
: 6 - 500 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Kahkaha Yogası ile birlikte gülen 
insanlar, birlikte daha iyi çalışıyor ve takım ruhu 
oluşumu destekleniyor. 

Kahkaha yogası, ilk izlenimde oluşanın aksine eğlenceyle sınırlı olmayıp, bilimsel olarak da, 
odaklanmayı arttırdığı, birlikte çalışan insanlarda uyumun ve verimliliğim artışına katkı 
sağladığı tesbit edilmiştir.
Birlikte gülmek; takım ruhu yaratır, mutlu ve motive olmuş bir işgücü yaratır, çözüm odaklı 
olmayı sağlar, özgüven ve yüksek iletişim becerileri geliştirir, odaklanmayı  sağlar, liderlik ve 
yaratıcılığı geliştirir, yüksek performans sağlar, olumlu bir çalışma ortamı yaratır, çalışan 
memnuniyetine katkı sağlar
Tüm bunların sonucunda kahkaha yogası; mutlu, verimli performansı yüksek bir takım 
oluşmasını sağlar.



BİSİKLET RÜYASI

: Indoor 
: ½ gün 
: 6 - 200 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Ortak hedef doğrultusunda takımı 
birleştiren unutulmayacak bir aktivite.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ekipler ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etmek üzere 
bisikletlerin montajını yapacaklar. Aktivite sonunda çocuklar kadar, ekip üyeleride çeşitli 
süprizler ile karşılacaklar.

Sosyal 
Sorumluluk 
Aktivitesi



HEDİYEMİZ KİTAP

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 300 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: “Kitap en güzel hediyedir” sloganıyla 
yola çıkan ekipler hem yaratıcılıklarını gösterecek 
hem de başkalarının hayatlarında fark yaratmanın 
tadını yaşayacaklar.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ekipler, kitap okuma oranının az olduğu ev 
kadınalarına yönelik olarak, kitap okumaya teşvik etmek ve alışkanlık kazandırmak amacıyla, 
kitapları içinde hediye edecekleri çantaların üzerine kitabın konusunu, kapağını ya da okuyanda 
uyandırıdığı duyguyu içlerinden geldiği gibi resimleyecekler. 
Ekip üyeleri, kitabın arasına koymak üzere, hediye kartlarına yazacakları notlar ile, kitapların 
yeni sahiplerinde yeni bir dünya açmak üzere, hediylerini hazırlamış olacaklar.  

 

Sosyal 
Sorumluluk 
Aktivitesi



OKUL ÇANTAM

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 300 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Ekipler, problem çözme becerilerini 
kullanarak çeşitli zorlukların üstesinden gelerek, 
sırt çantasında bulunabilecek bağışlanabilir okul 
malzemelerini kazanacaklar.

İhtiyaç sahibi çocuklar için temel okul malzemelerine ulaşım başarı ya da başarısızlığın 
arasındaki fark olabilir. 
Ekipler bir çocğun ihtiyaç duyabileceği ve okul çantasında bulunması gereken okul 
malzemlerini kazanabilmek için, ekip çalışması ve yardımlaşma becerilerini kullanarak çeşitli 
oyunlarda başarılı olmaları gerekmektedir. 

Sosyal 
Sorumluluk 
Aktivitesi



OYUNCAK ATÖLYESİ 

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 300 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Hem yaratıcılık hem de ekip 
çalışmasının ön planda olduğu bir sosyal sorumluluk 
projesi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ekipler ihtiyaç sahibi çocuklara ve anaokullarına 
hediye etmek üzere, ahşap oyuncakların montajını yapacak ve diledikleri renklerde 
boyayacaklar.

Sosyal 
Sorumluluk 
Aktivitesi



TERARYUM ATÖLYESİ

: Outdoor / Indoor
: ½ gün
: 4 - 200 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Uyum ve denge içerisinde yaşamını 
sürdüren teraryumların yapımı ile uzak kaldığımız 
toprağa tekrar dokunup doğayı ofislerimize taşıma 
imkanı buluyoruz.

Teraryumlar, bazı hayvan ya da bitki türleri için kısaca kara canlıları için oluşturulan minyatür 
yaşam ortamlarıdır. Doğada gördüğümüz çeşitlilikte, birçok farklı özellikte teraryum 
oluşturulabilir, örneğin orman terrariumları, çöl teraryumları ya da sahil teraryumları 
bunlardan birkaçıdır.
Teraryum hazırlarken size ait toprak ile ilgili keyifli bir çalışma köşesi de hazırlamış olursunuz 
ve bu da psikolojinize çok iyi gelir. Yeşilden gittikçe uzaklaşan ofis, ev gibi iç mekanlarda 
kendinize ve çevrenizdekilere küçük bahçeler yaratmış olursunuz.
Bir arada kendi teraryumunuzu hazırlarken hem topraklanıp negatif enerjilerden kurtulmuş 
olursunuz, hem bitkiler hakkında kısa bilgiler almış olursunuz hem de yaratıcı bir ekibin parçası 
olmuş olursunuz.



BÜYÜK RESİM 

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 300 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Ekip içi iletişim ve uyumun sanatla 
birleşip, kurumun vizyon ve kültürünü yansıttığı bir 
aktivite.

Ekipler kendilerine verilen büyük resimin küçük parçalarını tuvale aktarırken, ortaya çıkacak 
başyapıttan habersiz, sanatsal becerilerini kullancak, yardımlaşacak ve iş bölümü yapacaklar. 
Ekiplerin son haline getirdikleri resimler biraraya getirildiğinde ortaya çıkan süpriz büyük 
resim ise kurumun vizyonu ve kültürünü yansıtıyor olacak. 



KARAOKE

: Indoor / Ooutdoor
: ½ gün 
: 6 - 400 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Takım çalışması ve eğlencenin 
buluştuğu bu keyifli aktivite müzik enstrümanları ile 
de desteklenmektedir.

Karaoke aktivitesi ile katılımcılar gruplar halinde çıkacakları sahnede, birbirlerini daha iyi 
tanıma fırsatı yakalerlen, sahne performansı sergileme deneyimi yaşayacaklar. 
Arzu eden ekipler sunduğumuz çeşitli müzik enstrümanları ile performanslarını 
zenginleştirecek hatta kendi besteleyecekleri şarkılarını çalacaklar.
Bir Jüri ekibi tarafından da, performanslar değerlendirip, aktivite sonunda ‘en iyi vokal’, ‘en iyi 
performans’, ‘en iyi koreografi’ gibi çeşitli alanlarda ödüller de gruplara verilebilmektedir.



BAŞARIYA YELKEN AÇ

: Outdoor 
: 1 gün 
: 3 - 40 kişi
: Orta

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: “Başarıya Yelken Aç” Yelken aktivitesi, 
ekibinize çok yönlü bir liderlik ve takım çalışması 
deneyimi sunmaktadır.

Ekipler günün ilk yarısında, sertifikalı eğitmenler tarafından yelkencilik hakkında temel teorik 
ve yelkenlide pratik eğitim verilmektedir. 
Günün ikinci yarısında yapılan yelkenli yarışında, ekipler, denizin ve rüzgarın karşılarına 
çıkardığı sürpriz zorlukların üstesinden gelmekte, birincilik kupasına ulaşmakta avantaj 
sağlamış olmaktadırlar.
 Kapanış toplantısında, ekipler değişen koşullara ve rollere göre takım dinamiklerinin nasıl 
değiştiğini gözden geçirmekte; özgüven, yardımlaşma, iletişim ve insiyatif almanın takım 
başarısına katkılarını değerlendirmekte ve öğrendiklerini ofis ortamına nasıl aktaracaklarını 
tartışmaktadırlar. 



SUALTI HAZİNE AVI

: Outdoor 
: ½ gün - 1 gün 
: 4 - 40 kişi
: Orta, yüksek

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Heyecan verici bir serüven ile  
unutulmaz bir takım çalışması deneyimi 
sunmaktadır.

Takımlar, kayıp hazineyi bulmak üzere ipuçlarını takip etmeleri, ulaştıkları bilmeceleri ve 
soruları çözmek için yaratıcılıklarını ve yardımlaşma becerilerini kullanmaları gerekmektedir.
Kapanış toplantısında, ekipler değişen koşullara ve rollere göre takım dinamiklerinin nasıl 
değiştiğini gözden geçirmekte; özgüven, yardımlaşma, iletişim ve insiyatif almanın takım 
başarısına katkılarını değerlendirmekte ve öğrendiklerini ofis ortamına nasıl aktaracaklarını 
tartışmaktadırlar.



TAKIM KAMPI

: Outdoor 
: 2  gün 
: 4 - 40 kişi
: Orta, yüksek

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Kamp aktivitesi ile, konfor alanından 
uzakta, her anın deneyim olduğu bir ortamda 
verimli bir takım iklimi oluşturulmaktadır.

Belirlenmiş bir alan içerisinde, uygun bir kamp alanı seçen ve burada bir gece konaklayan ekip, 
kamp hayatı ile başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da karşılarına çıkan süpriz aktiviteler ile 
de başetmeleri gerekmektedir.
Kamp kurmak üzere takımın ihtiyacı olabilecek tüm ekipman ve malzemeler sağlanmaktadır, 
ancak sonrasında bu ekipman ve malzemeler ile ne yapılacağını tamamen takımın ortak 
kararları tarafından belirlenmektedir. 



KARMAŞAYA EVET

: Indoor 
: ½ gün 
: 6 - 20 kişi
: Düşük

Mekan
Süre
Kişi Sayısı
Fiziksel Zorluk

Açıklama: Caz müziği ve Caz orkestralarının 
günümüz takım ve liderlik kavramlarına ışık tuttuğu 
interaktif bir çalışmadır

Bu program Frank J.Barret’ın yazmış olduğu KARMAŞAYA EVET kitabının öğretileri üzerine 
kurulmuş bir interaktif  çalıştaydır. Caz müziği ve Caz orkestralarının günümüz takım ve 
liderlik kavramlarına ışık tuttuğu bir çalışmadır. Bu çalışma öğrenen bir organizasyon olmayı 
ve liderlik gelişimini kolaylaştıracak olumlu sorgulama(Appreciative Inquiry)  ve duygusal zeka 
(Emotional Intelligence) zeminini anlama  fırsatı yaratmaktadır. Günümüz dünyasında 
duyguları algılama, kullanma, anlama ve yönetme becerileri liderlerin kişisel farkındalık, 
kendini yönetme, sosyal farkındalık ve sosyal becerileri kullanma yetenekleri ni geliştirmekte, 
bu da organizasyonların ve çalışanların performanslarını doğru değerlendirme ve potansiyelini 
artırma ile sonuçlanmaktadır.
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