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Liderlerinizi rekabetçi, risksiz
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Tanıtım
Simülasyon, bir gerçek dünya süreci veya sisteminin zaman içerisindeki benzetimidir. Simüle edilmiş 
eğitim, öğrenenlerin gerçek dünya durumlarını etkilemeden pratik yapabileceği güvenli bir ortamda 
yeni beceriler ve teknik süreçler öğrenmelerini sağlamak için son yıllarda popüler hale geldi.

Araştırmalar, davranışsal yetkinliklerin teknik yetkinliklerden çok daha zor öğrenildiğini ortaya 
koymaktadır. Araştırmalar, davranışsal yetkinlikleri öğrenmenin genellikle 10.000 saat veya 6-10 yıl 
sürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle, öğrenenler belirsiz ve karmaşık yetkinlik setlerinin pratiğini 
sürdürmekte zorlanırlar. Sonuç olarak, hata marjları daha yüksektir ve bir beceriye hakim olamamanın 
maliyeti önemlidir.

KNOLSKAPE, şirketlerin öğrenenlerin liderlik ve dijital yetkinliklere olan hakimiyetlerini 
hızlandırmalarına yardımcı olmak için simülasyon tabanlı davranışsal öğrenme çözümleri sunarak 
onları dijital çağa hazırlıyor.

Özellikler:

SİMÜLASYONLAR Karmaşık Senaryolar
Destekli Alıştırma
Dinamik ve Gerçek-Hayatta-Olduğu-Gibi
Dikkate Değer Doğruluk
Oyunlaştırma Öğeleri
Güvenli Öğrenme Ortamı
Sürekli Geri Bildirim Döngüsü
Gerçek Zamanlı, Kişiselleştirilmiş Analiz

Faydalar:
SİMÜLASYONLAR Gösterilebilir Zihniyet Değişimi

Olağanüstü Yatırım Getirisi
Eyleme Geçirilebilir İçgörüler
Yüksek Tamamlama
Eğlenceli ve İlgi Çekici
Hızlandırılmış Öğrenme
Geliştirilmiş İş Performansı
Teori ve uygulama arasında köprü kurma
Kişiselleştirilmiş Öğrenme

İşte KNOLSKAPE’in sunduğu simülasyonların bir listesi...
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Önyargıları Yıkma 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Şirketler, farklı geçmişlerden gelen ve farklı özelliklere sahip kişileri işe alarak, iş ortamında 
çeşitliliği sağlamaya çalışırlar. Ancak maalesef birçok şirket çeşitliliği sağlamaya çalışırken dahil 
etmeye yeterince odaklanmamakta. Global bir iş ortamında, liderlerin ait olma duygusunu 
güçlendiren, kapsayıcı bir kültür yaratmaya önem vermeleri gerekiyor.

Kapsayıcı olabilmek için, işyerinde bilinçsizce sergilenen önyargıların üstesinden gelmek 
gereklidir. Önyargıyla verilen kararlar bir şirkete iş hedefleri, hukuksal konular ve sosyal sermaye 
anlamında çok büyük kayıplar getirebilir. Liderler bakış açılarının bazen geçmişleri, deneyimleri 
ve inançlarının etkisinde kaldığının farkında olmayabilirler. Bu kör nokta iyi niyetli profesyonellerin 
bile kararlarını önyargılardan arınmış şekilde vermelerini zorlaştırabilir.

Önyargılardan bir anda kurtulmak imkansız olsa bile, rasyonel bir yaklaşımla karşılık vermek 
kesinlikle mümkün. Simülasyonla güçlendirilmiş bu eğitim, katılımcıların düşünce süreçlerine 
sızan önyargıları tespit etmelerine yardımcı olmayı ve işyerinde daha rasyonel ve objektif kararlar 
vermek için faydalanabilecekleri yapısal bir yaklaşım sunmayı amaçlar.
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Bilinçsizce sergilenen önyargıların işyerindeki

etkisinin farkına varın
• Bilinçsizce sergilenen farklı önyargıları fark edin
• Önyargılarla mücadele etmek için yapısal bir

yaklaşımdan faydalanın
• Kapsayıcı bir lider olmanın yollarını tespit edin

Simülasyonun Süresi
• 25 dakika

Analitik Ölçümler
• Önyargıları Yıkma Skoru
• Hedeflere Karşı Performans
• Farkındalık Skoru
• Duyarlılık Skoru
• Davranışsal Çeviklik Skoru
• Değişime Uyum Skoru
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İşyerinde 
Duygusal Zeka 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
İşyerinde duyguları yönetebilme becerisi artık birçok şirkette temel bir liderlik özelliği olarak kabul 
ediliyor. Duygularla başa çıkmaya çalışan liderler, ya insan odaklı ya da iş odaklı olmaya çalışarak 
genellikle felaketle sonuçlanabilecek kararlar veriyorlar. Diğer taraftan, duyguları analiz edebilen 
ve onları doğru yönetebilen liderler, bireylerin ve şirketin ihtiyaçları arasında bir denge kurabiliyor 
ve ekiplerini daha etkili davranışlar ve yüksek performans sergilemeye yönlendirebiliyorlar.

Fakat bunu yapabilecek duygusal zekaya sahip olmak için sadece duyguları tanımlayabilmek 
yeterli değildir. Liderlerin aynı zamanda bu duyguları pozitif bir yaklaşımla ele almaları ve onları 
analiz ederek, katkı sağlama yönünde harekete geçirmeleri gerekir. Simülasyonla güçlendirilmiş 
bu eğitim, liderlere iş ortamında duyguları ustaca yönetmeleri konusunda yardımcı olmak için etkili 
ve zaman içinde kendini kanıtlamış bir çerçeve sunar. 
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Duygusal kelime dağarcığınızın kapsamını geliştirin
• Duyguların nasıl harekete geçirilebileceğini

tanımlayın
• Verimliliği arttırmak için duygusal durumları ele alın
• Daha güçlü ilişkiler kurmak için empatiden faydalanın

Simülasyonun Süresi
• 30 dakika

Analitik Ölçümler
• Duygusal Farkındalık Skoru
• Hedeflere Karşı Performans
• Öz Farkındalık Skoru
• Öz Yönetim Skoru
• Empati Skoru
• İlişki Yönetimi Skoru



Sanal Ekipleri Yönetme 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Sanal ekipler günümüzde istisnadan ziyade bir norm haline geldi. Bu ekipleri yöneten kişiler, 
gerekli sorumluluğu taşıyor ancak işlerini etkili yapmak için gerekli araçlara genelde sahip 
olmuyorlar. Ya kişilere ya da sonuçlara öncelik veriyorlar ama ikisi de kazan-kazan sonuçlarına 
ulaşmayı garanti etmiyor. 

Bu eğitim, liderlerin ekiplerinin yüksek performans göstermesini, büyümesini ve bağlılık 
sergilemesini sağlamak için, etkilerini arttırmak amacıyla faydalanabilecekleri bir strateji 
geliştirmelerini kolaylaştıracak.KNOLSKAPE’in SEY simülasyonunda katılımcılar zor bir hedefi 
olan, dünyanın dört bir köşesine dağılmış bir ekibin lideri rolünü üstlenirler. Katılımcıların 
simülasyondaki zorluklar karşısında yaptıkları seçimler, sanal bir ekibi olan liderlerin 
benimsemesi gereken etkili yaklaşımlara ışık tutar. Simülasyon sadece sanal ekiplerin 
verimliliğine değil, aynı zamanda bir liderin verdiği kararların ekibin genel enerji seviyesini nasıl 
etkileyebildiğini de göstermeye odaklanır.
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Sanal ekip yapılarını ve hassas noktalarını

tanımlayın
• Sanal ekip üyelerinin yaşadığı zorlukları kavrayın
• Sanal ekiplerin yönetimi için sistematik bir yaklaşım

oluşturun
• Sanal ekiplerin motivasyonunu, birlikteliğini ve

verimliliğini geliştirin

Simülasyonun Süresi
• 30-40 dakika

Analitik Ölçümler
• Liderlik Skoru
• Hedeflere Karşılık Performans
• Sonuç Odaklılık Skoru
• Kapsayıcılık Skoru
• İletişim Becerisi Skoru
• Empati Skoru
• Delegasyon Skoru
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Veri & Kararlar 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Verilerden etkili şekilde faydalanan şirketler, diğer şirketlerden 23 kat daha fazla müşteri 
kazanıyor, bu müşterileri elde tutma oranı 6 kat daha fazla ve kar etme olasılıkları 19 kat daha 
yüksek.

Şirketler performanslarını verilerle arttırmaya çalışırken verilerle iş hedefleri arasındaki giderek 
büyüyen boşluğu da kapatmaya çalışmalı. Analitik ölçümler iş hedefleri ve ihtiyaçlarla paralel 
olmadığı sürece katkı sağlamayacaktır.

Bu eğitim liderlere işe ilişkin kararlar verirken veri ve analizlerden faydalanma konusundaki 
eksiklerini gidermelerine yardımcı olmayı amaçlar. 

KNOLSKAPE’in Veri & Kararlar simülasyonunda katılımcılar bir şirket içinde ekip üyesi rolünü 
üstlenirler. Hedefleri eldeki verileri analiz etmek ve doğru karar ya da önerilere ulaşmaktır. 
Simülasyon boyunca, katılımcılar verileri analiz etmek ve yorumlamak için farklı stratejiler 
arasında seçim yaparlar. Bu deneyim onların yüksek kaliteli ve sonuç odaklı karar vermelerini 
sağlamak için veri ve analitik ölçümlere nasıl yaklaşacaklarını anlamalarını kolaylaştırır. 
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Veriye dayalı karar verme ihtiyaçlarını tespit edin
• İş hedefleri ve veriler arasındaki boşlukları tanımlayın

ve giderin
• Verilerden faydalanarak problemleri tespit edin ve

çözün
• Çözümlere ulaşmak için farklı veri analizi

yaklaşımlarından nasıl faydalanacağınızı öğrenin

Simülasyonun Süresi
• 30-40 dakika

Analitik Ölçümler
• Veriye Dayalı Karar Verme Skoru
• Hedeflere Karşılık Performans
• Problem Tanımlama Skoru
• Analiz Yaklaşım Skoru
• Çıktılara Dayalı Yaklaşım Skoru
• Sonuç Odaklılık Skoru



Veri Görselleştirme 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Veriye dayalı kültür bugünlerde, veri artışı sebebi ile kurum ve kuruluşlarda bir gereklilik haline 
geldi. Bununla baş edebilmek adına bu kurum ve kuruluşlar, veri yorumlayabilme yeteneğine 
sahip, bu verileri etkili bir biçimde görselleştirebilen ve anlamlı kararlar alabilen daha çok 
çalışana ihtiyaç duyuyor. Bu yetenekleri geliştirmek için KNOLSKAPE, “Veri Görselleştirme ve Veri 
Yorumlama Simülasyonunu” sunuyor!

Bu simülasyon katılımcılara, farklı şekillerde ve biçimlerdeki verileri yorumlayabilme, nelerin 
konuyla ilgili olduğunu belirleyebilme, iç görü oluşturabilme ve bulguları etkili bir şekilde 
sunabilme konularında yardımcı oluyor. Simülasyon katılımcıları, sanal bir özel görev komitesine 
yerleştirir. Katılımcılardan, bu sanal komitede kuruluşun geleceği hakkında kendinden emin, 
bilinçli stratejik kararlar almasına yardımcı olacak şekilde verileri kullanma ve sunma konusundaki 
becerilerini ve bilgilerini uygulamaları beklenmektedir.
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Görsellerdeki ilgili bilgileri tanımlamayı ve belirtmeyi

öğrenme
• Doğru çıkarımlar yapma ve mevcut verilerden

sonuca varma yeteneğini geliştirme
• Verileri doğru yansıtmak için en etkili biçimlere aşina

olma
• İzleyicinin ilgisini çekecek ve etkileyecek şekilde

içgörü oluşturmayı anlama

Simülasyonun Süresi
• 40-60 dakika

Analitik Ölçümler
• Veri Görselleştirme Skoru
• Hedeflere Karşı Performans
• Veri Gösterimi Skoru
• Görsel Netlik Skoru
• Veri Yorumlama Skoru
• İçgörü Oluşturma Skoru
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Dijital Dönüşüm
Şampiyonu

Simülasyon Hakkında
Dijital çağda hızlı değişimler çeşitli endüstrilere yayılıyor. Kurum ve kuruluşların kendilerini 
dönüştürerek liderliği ele almaları ya da kendi hayatta kalma yöntemlerini bulmaları dışında bir 
seçenekleri kalmıyor. Ancak bu tür dönüşümleri yönlendirmede başarılı olmak için, ekosistemlerini 
yeni stratejilere, kültürlere ve yeteneklere dahil etmeleri gerekiyor.

Bu simülasyon katılımcılara, ekosistemlerindeki dijital değişimi nasıl başlatacaklarını ve nasıl 
öncülük edeceklerini anlama konusunda yardımcı oluyor. Katılımcılara iş arkadaşları, iş ortakları 
ve müşterilerden oluşan ekosistemleri boyunca bir dizi aksiyon almaları konusunda meydan 
okuyor ve bunu benimseyen yeterli paydaş olana kadar istikrarlı bir şekilde dijital girişkenlik için 
destek oluşturuyor. Simülasyonda oynama deneyimi, katılımcıların dijital bir çağda gerçekten etkili 
bir dönüşüm lideri olmanın temellerini kavramasına yardımcı olacak.
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Ekosistemi dijital dönüşüme hazırlamak ve

yorumlamak için gereken bilgi, anlayış ve yetenekleri
geliştirme

• Sürdürülebilir başarılı dönüşümler sağlamanın
yollarını ve yöntemlerini, dijital araçlara verilen
davranışsal tepkileri anlayarak tanımlama

• Strateji, kültür ve yeteneğin yeniden sıraya
koyulmasını, ekosistemin dijital dönüşümlerden
gelen girişimlerin farkına varması ve kabul etmesine
yardımcı olmak için gerçekleştirme

Simülasyonun Süresi
• 45-75 dakika

Analitik Ölçümler
• Dönüşüm Şampiyonu Skoru
• Hedeflere Karşı Performans
• Dönüşümsel Liderlik Skoru
• Dijital Yetenek Skoru
• Stratejik Sıralama Skoru
• Yetenek Oluşturma Skoru
• Kültürel Uyum Skoru



İş Yerinde@Mutluluk 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Mutluluk, mesleki başarının en önemli belirleyicilerinden biridir. Daha mutlu çalışanlar daha çok 
çalışır, ekiplerde daha iyi çalışır ve daha üretken olur. Bu nedenle, çalışan mutluluğuna yatırım 
yapmanın getirisi, herhangi bir şirket için kazan-kazan teklifidir.

Liderlerin, ekip üyelerinin performansını ve morallerini doğrudan etkileyen sorunlarla başa 
çıkmaları ve elverişli çalışma ortamları oluşturmaları gerekir. Ama bunu nasıl yaparlar?       

Profesör Raj Raghunathan’ın BAMBA© Mutluluk Modeli ‘ne dayanan İş Yerinde@Mutluluk 
simülasyonu, teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatıyor. Liderleri, mutluluğu artırmak ve 
şirketlerde katılımı ve üretkenliği artırmak için araçlarla donatıyor.
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YENİ

Öğrenme Sonuçları
• Mutlu ve başarılı ekiplerin gelişmesine yardım etmek için yerine

getirilmesi gereken beş ihtiyacın farkına varın
• Ekip üyelerinizin iş yerinde mutluluğunun önemli belirleyicilerini

tanımlayın
• Ekip üyelerinizin mutluluklarının ortaya çıkan belirleyicilerini ele

almak ve böylece üretkenliği artırmak için yaratıcı ve etkili yollar
kullanın

Analitik Ölçümler
• Ekip Mutluluk Puanı
• Hedeflere Karşı Performans
• Genel BAMBA yeterliliği
• Bireysel ihtiyaçlara göre BAMBA

yeterliliği

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika

“Başarı mutluluğun anahtarı değildir.
Mutluluk başarının anahtarıdır.Yaptığınız işi 
seviyorsanız, başarılı olacaksınız. ”

Albert Schweitzer



Agile (Çevik) 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Organizasyonların mevcut iş ortamında, rekabette avantajlı durumda olmaları için dinamizme 
hızlı ve kolay bir şekilde cevap vermelerini mümkün kılacak şekilde çalışmaya ihtiyaçları vardır. 
KNOLSKAPE’in Agile Simülasyonları, şirketlerin çalışanlarını çevik değer oluşturucularına 
dönüştürmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Öğrenenler, simülasyonda müşteri deneyiminden ödün vermeden yeni bir ürünü daha hızlı 
bir şekilde piyasaya sunmakla görevlidir. Başarılı olmak için, müşteriyi odakta tutan daha 
küçük üretim döngüleriyle birlikte ürün geliştirmenin çevik bir üretim sürecinde gerçekleşmesi 
sağlanmalıdır.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Çeviklik
• Müşteri Odaklılık
• Değişim Çevikliği
• İşbirliği
• Sonuç Odaklılık

Analitik Ölçümler
• Çevik Liderlik Puanı
• Hedeflere Karşı Performans
• Müşteri Odaklılık Puanı
• Değişim Çevikliği Puanı
• Yetenek Becerisi Puanı
• Sürekli Öğrenme Zihniyeti Puanı

Simülasyonun Süresi
• 45-75 dakika
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YENİ
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Simülasyon Hakkında
Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)  Simülasyonu, öğrenenlerin sorunlara ve sorun 
çözmeye yaklaşımlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Simülasyon, 
öğrenenleri ciddi büyüme endişeleriyle karşı karşıya olan bir işletmenin lideri rolüne sokuyor ve 
kısa sürede hızlıca büyümeleri ve harika müşteri deneyimi elde etmeleri için onlara meydan 
okuyor.

Simülasyon, öğrenenlerin deneyimsel bir formatta tasarım odaklı düşünme sürecini -müşterileri 
anlamaktan fikirlere ve çözümlerden iş değeri oluşturmaya kadar -anlamalarına yardımcı olur. 
Simülasyon oyunlaştırmanın gücünü kullanarak, güzel sonuçlar elde etmek için öğrenenleri 
çekiyor, eğitiyor ve güçlendiriyor; gerçek hayatta da uygulanabilecek güçlü dersler sunuyor.

Hedeflenen Yetkinlikler
• İnovasyon
• Yaratıcılık
• Problem Çözme
• Müşteri Odaklı Çözüm Bulma

Analitik Ölçümler
• Tasarım Odaklı Düşünme Puanı
• Hedeflere karşı Performans
• Keşif Puanı
• Kreasyon Puanı
• Yansıma Puanı
• İnovasyon Puanı

Simülasyonun Süresi
• 45-75 dakika
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YENİ

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMİ

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.60 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların %96.2’si tarafından

önerilmekte

Tasarım Odaklı Düşünme
(Design Thinking) 
Simülasyonu

“ İçine konduğumuz heyecan verici ve akıl almaz durumlar, gerçekten 
içimizdeki tasarım düşünürlerini ortaya çıkardı”

“Simülasyonun harika bir şekilde yapılandırılması, katılımcıların tasarım odaklı 
düşünme sürecini anlamalarına ve uygulamalarına olanak tanıyor”

“Yorumlamak ve analiz etmek için çok fazla veri vardı. Bir çözüme ulaşmak 
eğlenceliydi”

“Çeyrekler boyunca yapılan iyileştirmeler ve ilerlemenin bölümlendirilmesi 
hakkında fikir veren sonuçlar sayfası gerçekten sezgisel ve yararlıydı”

“Simülasyonun derinliği, karmaşıklığı ve detayları ve bunların yanı sıra gerçek 
müşteri deneyimi, işimi daha iyi yapma konusunda bana pek çok bakış açısı 
kazandırdı”.

Kimlere Önerilir
• İlk Kez Yöneticilik Yapacaklar
• Orta Düzey Yöneticiler
• Üst Düzey Yöneticiler

Tasarım Odaklı Düşünme                  
(Design Thinking) Simülasyonu
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Liderim 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Liderim simülasyonu katılımcıların liderlik becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere 
tasarlanmıştır. Simülasyon boyunca katılımcılar, bir yandan iş sonuçlarına ulaşırken bir yandan 
da ekiplerinin motivasyonlarını yüksek tutan ve ihtiyaçlarına uygun yanıtlar veren bir ekip lideri 
pozisyonunda rol alırlar.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Bağlamsal Liderlik
• Ekip Yönetimi
• Performans Yönetimi
• Satış Sürecini Yönetme

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMİ

Analitik Ölçümler
• Baskın Liderlik Stili
• Bağlamsal Liderlik
• Liderlik Stillerinde Çeşitlilik
• Liderlik Stilinde Tutarlılık
• Liderlik Yapılan Ekibin

Performansı

Simülasyon 
Değerlendirmesi
• 4.41 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların %94.21’i tarafından

önerilmektedir

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika
• 90 dakika
• 120 dakika

Liderim
Simülasyonu

“Tamamen ekip yönetimi yetkinliklerine odaklanmış bir simülasyon. Ekip
yönetimi için gerekli olan birçok aracın farkına varmamı sağladı”

“Gerçek zamanlı neden-sonuç ilişkisini ve VUCA’nın gerçek hayata 
uygulanışını birebir deneyimleme fırsatım oldu”

“Uygulama, teoride öğrendiklerimi pratiğe dökmemi sağladı”

“Diğerlerinin duygu ve düşüncelerinin akışı çok iyi yansıtılmıştı ve gerçek 
zamanlı gibiydi”

“Simülasyon ekip yönetiminin karmaşık yanını başarılı bir şekilde yansıtıyor”

13

Kimlere Önerilir
• İlk Kez Yöneticilik Yapacaklar
• Yüksek Potansiyelli Çalışanlar
• Terfiye hazır olan bireysel

çalışanlar
• Orta Düzey Yöneticiler
• Üst Düzey Yöneticiler



Değişim 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Değişim Simülasyonu, katılımcıların iç paydaşlarını etkileme konusunda teori ve pratik arasında 
bağlantı kurmalarını sağlar. Ayrıca katılımcıların, değişim yönetiminin stratejik ve taktiksel yönlerini 
anlamalarına yardımcı olur. Katılımcılar, simülasyon içinde hayali bir şirkette değişim elçisi rolünü 
üstlenerek iç paydaşlar üzerinde herhangi bir otorite kurmaya çalışmadan, onları şirket içinde 
dönüşümsel bir değişime gitmeye ikna etmeye çalışırlar.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Etkileme Becerileri
• İnovasyon Pazarlaması
• Otorite Göstermeden Liderlik
• Değişim Yönetimi

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMİ

Analitik Ölçümler
• Etkileme Tarzı & Becerisi
• İletişim Tarzı
• İnovasyon Dağılım Eğrisi
• A-I-D-A Modeli
• Değişime Adaptasyon Oranı

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.22 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların %94.61’i tarafından

önerilmekte

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika
• 90 dakika
• 120 dakika

Değişim
Simülasyonu

“Simülasyon bizi, paydaşlardan onay alabilmek ve stratejileri hayata
geçirebilmek için farklı yollar düşünmeye zorluyor”

“Simülasyon zorlayıcı, sezgisel ve düşündürtücüydü”

“Etkili iletişimin organizasyon içindeki dinamiklerini öğrenmeme ve bu sayede 
alınan kararları etkileme ve değişimin benimsenmesini sağlama becerilerimin 
gelişmesine yardımcı oldu”

“Kendimi gerçekten o şirketin ve o rolün içinde hissettirdi. Ayrıca yaklaşımlarımı 
farklı durumlara göre adapte etmeme yardımcı oldu”
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Kimlere Önerilir
• Uzmanlar
• İlk Kez Yöneticilik Yapacaklar
• Yüksek Potansiyelli Çalışanlar
• Orta Düzey Yöneticiler
• Üst Düzey Yöneticiler
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Kendi-İşini-Oluştur 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Kendi İşini Oluştur Simülasyonu, katılımcıların iş zekâsı ve girişimcilik yeteneklerini anlamalarına 
ve uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Bu simülasyonda katılımcılar, şirketin bütün 
iş kararlarından (ücretlendirme, üretim, kalite, reklam, çalışanların tutum, davranış ve duyguları, 
yeni bir girişimin başarılı bir şekilde başlatılması, vb.) sorumlu olan bir CEO rolünü üstlenirler. 
Simülasyon aynı zamanda katılımcılara, finansal dokümanları okuma, işlevler arası bağlılık, risk 
alma ve işletmenin gelişmesi için birlikte çalışan bütün işlevlerin önemini anlama ve yüksek kâr 
bildirme olanakları sağlar.

Hedeflenen Yetkinlikler
• İş Zekâsı
• Stratejik Yönetim
• Rekabet Analizi
• Yönetim Üstünlüğü
• Piyasa Yönelimi
• Envanter Yönetimi

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMİ

Analitik Ölçümler
• Net Kazanç
• Ar-Ge Maliyeti
• Pazar Payı
• Çalışan Kullanımı
• Fırsat Kaybı
• Envanter

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.28 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların % 90.80’i

tarafından tavsiye edilmiştir

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika
• 90 dakika
• 120 dakika

Kendi
İşini Oluştur  
Simülasyonu

“Düşünme sürecinde rehberlik etti ve büyük resmi görerek daha iyi bir karar 
vermede yardımcı oldu”

“Simülasyon iş insanı olmayanlara nasıl iş yürütüleceğini öğrenmeye dair bir 
fırsat sağlıyor”

“Simülasyon kendini açıklayıcı ve çalışılması çok kolay. Yönergeler geniş 
kapsamlı ve ayrıntılı. Aynı zamanda kullanılması ve anlaşılması kolay bir ara 
yüze de sahip”

“Gerçek zamanlı veriler verilmişti ve işin her yönünü analiz edebiliyordunuz”

“Planlama seçenekleri çok özenli ve heyecan verici. Analiz kısmı ise biraz kafa 
karıştırıcı çünkü çok fazla rapor var”

“Verilen ölçüler haricinde, piyasa senaryosuna bağlı olarak, simülasyon
sezgisel varsayımlarda bulunmaya imkan veriyor” 15

Kimlere Önerilir
• Bireysel Katılımcılar
• İlk Düzey Yöneticiler
• Yüksek Potansiyelli Çalışanlar
• Orta Düzey Yöneticiler



Güven 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Güven Simülasyonu, katılımcıların dış paydaşları etkilemesi ve onlarla güven oluşturması için 
senaryolar sağlamak üzere tasarlanmıştır. İlişki Stilleri, Etki Haritaları ve Güven oluşturma 
yeteneklerine odaklanır. Simülasyon, katılımcıyı, bir müşterinin güvenini kazanması ve bir anlaşma 
kazanmak için müşteriyle rakipten daha iyi bir ilişki kurması gereken bir hesap yöneticisi rolüne 
sokar.

İlişki Tarzları, katılımcının paydaşı neyin harekete geçirdiğini anlamasına yardımcı olur. Etkilenen 
ve Güç Haritaları paydaşlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Hedeflenen Yetkinlikler
• İş Birliği
• Güven Oluşturma
• İlişki Stilleri
• Networkleri Anlama
• Müşteri Odaklılık

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMLERİ

Analitik Ölçümler
• Stil Tanımlama Yeteneği
• Güven Ölçer
• İlişki Stilleri

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.52 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların % 93.15’i

tarafından önerilir

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika
• 90 dakika
• 120 dakika

Güven 
Simülasyonu

“Stresliydi! Sosyal tarzlar netleştikten sonra oyun devreye girdi. Bende ağlar ve 
lobi de çok yardımcı oldu”

“Sürükleyiciydi; zaman uçtu-gitti...”

“Gerçekçi. Bütün müşterilerin sosyal tarzını anlamak, takip eylemleri, gerçek    
hayatta anlaşmalar kazanmanın anahtarıdır”

“Kişilerarası ilişkinin önemini anlamak. Güç haritasına dayalı ilişki kurun. Kişiliği, 
becerileri ve ilgi merkezini eşleştirmenin önemini bulmak”

“Mükemmel bir gerçek zamanlı sunum”

“İletişimin kanalize edilmesine yardımcı olacak ve Proje Yönetimi becerilerinin 
anlaşılmasına yardımcı olacak”
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Kimlere Önerilir
• İlk Düzey Yöneticiler
• Yüksek Potansiyelli

Çalışanlar
• Orta Düzey Yöneticiler
• Üst Düzey Yöneticiler
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Gelen Kutusu 
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Gelen Kutusu Simülasyonu, katılımcıların zaman yönetimi, ekip yönetimi, yetkilendirme ve öncelik 
belirleme gibi konularda temel yönetsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla 
tasarlanmıştır. Katılımcı simülasyonda, bir organizasyon içerisinde yoğun bir günde görevleri 
yönetmekte olan bir çalışanın rolünü üstlenir. Katılımcılara bir dizi görev verilir ve katılımcıların 
belirli bir süre içerisinde görevleri önceliklendirip hayata geçirerek iş hedeflerine ulaşmaları 
beklenir.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Öncelik Belirleme
• Yetkilendirme
• Hızlı Çözüm Oluşturma
• Strateji
• Kararlılık

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMLERİ

Analitik Ölçümler
• Kararlılık
• Çözüme Ulaştırma

Zamanı
• Öncelik Belirleme ve

Yetkilendirme Becerisi

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.14 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların %83.42’si

tarafından önerilmekte

Simülasyonun Süresi
• 45 dakika
• 60 dakika

Gelen Kutusu 
Simülasyonu

“Çok ilgi çekici bir konsept ve ölçme sistemi”

“Sorun giderme deneyimlerini içeren gerçek hayat senaryosunu sevdim”

“İşimle oldukça ilgili olan, gerçek hayatta olabilecek durumlarla ilgili pratik 
yapma fırsatı sağlıyor”

“Gerçek zamanlı veri kullanılmıştı; işin her yönünü analiz edebiliyordunuz”

“Simülasyon çok dikkatlice ve zekice tasarlanmış”
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Kimlere Önerilir
• Uzmanlar
• Terfi olmaya hazırlanan

çalışanlar
• İlk Kez Yöneticilik

Yapacaklar
• Yüksek Potansiyelli

Çalışanlar



Satış
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
Satış Simülasyonu, katılımcıların satış yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek için 
tasarlanmıştır ve kurumlara satış süreci eğitimi vermek için ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir 
çözüm sunmaktadır. Simülasyon katılımcıları, müşterilere B2B ürünü satmakla görevli olan bir 
satış yöneticisi rolüne yerleştirmektedir. 

Başarılı olmaları için katılımcılardan, potansiyel müşterileri oluşturmaları, oluşturdukları müşterileri 
nitelendirmeleri ve daha fazla etkileşimle bu müşterileri kazanca dönüştürmeleri beklenmektedir.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Stratejik & İş Odağı
• Kişiler Arası Beceriler
• Ürün Bilgisi
• Satış Hattı Yönetimi

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMLERİ

Analitik Ölçümler
• Baskın Satış Biçimi
• Baskın Kilit Beceri
• Kazanılan & Kaybedilen

Anlaşmalar
• Erişilen Marjlar
• Satış Hızı
• Gelir Elde Etme

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.45 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların % 93.15’i

tarafından tavsiye edilmiştir

Simülasyonun Süresi
• 60 dakika
• 90 dakika

Satış  
Simülasyonu

“Satış için çok iyi bir simülasyon, satış sürecini açık bir şekilde özetliyor ve 
takip ediyor”

“İlgi çekici! Nasıl yönetileceğini, nasıl planlama yapılacağını, teklif verileceğini, 
pazarlık yapılacağını ve sonunda nasıl anlaşma sağlanacağını öğrendim”

“Meydan okuyan bir vaka çalışması”

“Satış yöneticisini daha iyi çalışmalar yapması için eğitmek adına harika 
araçlar ve daha fazla satış yapmak için beceriler sağlıyor”

18

Kimlere Önerilir
• Ön Satış Müdürleri
• Satış Yöneticileri
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F1 Grand Prix
Simülasyonu
Simülasyon Hakkında
F1 Grand Prix Simülasyonu, katılımcıların Analitik Düşünme, Problem Çözme ve Karar Verme 
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Katılımcıları, onlara verilen 
kaynakları yöneterek ve belirlenen hedeflere ulaşarak uçtan uca önemli iş kararlarını alması 
gereken bir ekip yöneticisi rolüne sokar.

Simülasyon, katılımcıları heyecan verici bir yarış yolculuğuna çıkarır ve proje & portföy yönetimi 
becerilerini test eder.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Analitik Düşünme
• Karar Verme
• Risk Arzusu

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMLERİ

Analitik Ölçümler
• Performans Skoru
• Takım Başarısı
• Kademeli Performans

Trendi
• Risk skoru

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.40 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların % 91.11’i

tarafından önerilir

Simülasyonun Süresi
• 90 dakika
• 120 dakika

F1 Grand Prix 
Simülasyonu

“Simülasyon, ön planlama aşamasının önemi hakkında fikir veriyor”

“Simülasyon, olaylara nasıl tepki verdiğimi ve nasıl karar verdiğimi anlamama 
yardımcı oldu -Sanki bir aynaya bakıyor gibiydim”

“Çok farklı bir yaklaşım, öğrenmeyi F1 ile bağlamak için mükemmel”

“Simülasyon kullanıcı dostu, iyi açıklanmış ve harika görsellere sahip”

“Uygulama boyunca eleştirel düşünmeyi gerektiren harika bir simülasyon”
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Kimlere Önerilir
• İlk Düzey Yöneticiler
• Orta Düzey Yöneticiler
• Kıdemli Liderler



Koçluk 
Simülasyonu

Simülasyon Hakkında
Koçluk Simülasyonu, yöneticilerin koçluğun temellerini öğrenmelerine, ekiplerini motive etmelerine 
ve ekip üyelerinin duygularıyla başa çıkmada ince ayrıntılar üzerinde uzmanlaşmaya yardım 
etmek için tasarlanmıştır. Katılımcıları, ekibin performansını geliştirme ve gelir hedeflerini 
karşılamada koçluk yapmaktan sorumlu bir satış yöneticisi rolüne yerleştirmektedir. Yönetici, ekip 
üyeleri için BÜYÜME odaklı düşünce yapısını aklında tutmalıdır.

Hedeflenen Yetkinlikler
• Etkili İletişim
• Yönetim Performansı
• Güven İnşa Etme
• Güçlü Sorgulama
• Sorumluluk Alma
• Ekip Geliştirme

KATILIMCI GERİ BİLDİRİMLERİ

Analitik Ölçümler
• Anahtar Beceri
• Koçluk Hazırlığı
• BÜYÜME Tutarlılığı
• Performans Trendi

Simülasyon Değerlendirmesi
• 4.42 / 5

Simülasyonu Önerenler
• Katılımcıların % 89.89’u

tarafından tavsiye edilmiştir

Koçluk
Simülasyonu

“Simülasyon, koçluğa yardım eden diğer insanları okuma ve anlamada 
yardımcı oluyor”

“Simülasyon, başkalarına başarılı olmaları için koçluk yapan BÜYÜME modelini 
anlamama yardımcı oldu”

“Simülasyon çok interaktif, bu da gerçek yaşam durumlarında nasıl tepki 
vereceğimi anlamama yardımcı oldu”

“Gerçek bir zamanda, gerçek bir insan tarafından koçluk yapılıyormuş gibi 
hissettim; son derece pratik ve anında geri bildirim sağlıyor”

“Çok havalı ve ilgi çekici”
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Kimlere Önerilir
• İlk Düzey Yöneticiler
• Orta Düzey Yöneticiler
• Üst Düzey Yöneticiler
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Yetenek dönüşümünün gücünü 
göstermek için bir gözden geçirme 
planı oluşturmaktan memnuniyet 
duyarız. Bizimle bağlantıya geçin!

www.taurusgroup.org
info@taurusgroup.org




