
is dünyasında rerkabet eğitimi getirdi 
ADANA (A.A) - iş jideki hızlı ilerleme ve etkin, i şini severek, işe girip, üniversite bil- sıra EQ derecesinin ve karlılığı istenilen nerieri ücretsiz bile olsa 

. dünyasında makine ve artan rekabete uyum isteyerek, en iyi şekilde gisiyle 30 yıl çalı ş ıyor- önem taşıdığını anlatan düzeye çıkarabilmek , kabul görmezken , 
fiziksel üretim üstün- sağlamak için "iyinin yapabi lme becerisi du. Bilgi çağında ise Akmanlar, motivasyonu çalışanla rın verimlilik ve şimdi talep firmalardan 
lüğünün global rekabet iyisi" olmak zorunda edinebileeeği ni belirtti. üniversitede alın an bil- sağlam bir çalışanın da kalitelerini arttırmak geliyor. Gelişen 
dünyasında, sanayi kal ınd ığın! vurgulad ı. "Adım Hıdır, elim- ginin 18 ayda bittiğin i , şirketi için verimli ola- adına artı k bir gereklilik dü nyanın şartlarına 
çagında olduğu gibi Bu hızlı değişim den gelen budur" felse- 18 ayda bir kişinin ken- cağını söyledi. olmuştur. ayak uydurmak zorun-

, yeterli avantajı sağla- sürecinde, en karlı fesinin günümüzde disini yenilemesi gerek- Akmanlar, dünyanın Iki personel arası n- da kalan , rakipleri 
mamas ı , şi rketleri per- yatırı mın insana yapılan geçerliliği kalmadığ ını tiği ortaya ç ıktı. Bilgi bunu 1990'11 yılların daki tartışma bile şi r- karşısında personel 
sonel eğitimine ağırlık o lduğunu ifade eden ifade eden Akmanlar, çağıyla birlikte rekabet sonuna doğru kavra- kette s ıkıntı yaşanması- verimlili ğ i açısından 
vermeye yöneltti . Akmanlar, " Çalışanların şunları kaydetti: şartları da değişti. Artık maya başladığını, na neden olur. Bu geri kalmak istemeyen 

Çukurova'da başta potansiyelini perfor- "Artık yaşam boyu iyi bir üniversiteyi bitir- Türkiye'de ise son 2 sıkıntı giderek büyür ve şi r ketler eğitime yatırım 
kamu kurum ve kuru- mansa dönüştürmek, qğrenme kuralı var. miş mühendise sahip yıld ır şirket eğitimlerint) üretimi etkiler, sonra yapmaya başladı. 
luşlan olmak üzere bir dolayısıyla üretilen mal Ozel hayatı ve iş hay- olmak veya çok iyi önem verildiğini bildir- firma binlerce dolar Geçen yıllarda 6 ayda 
çok firmaya kişisel ve hizmetin kalitesini atını dengeleyerek, donanım l ı üretim tesi- di. zarar ediyor. Bunun bil- 3-4 eğitim semineri 
gelişim eğitimleri arttırmak, kurum ve şir- daha iyiye doğru sine sahip olmak yeterli Sektöründe ivme incinde olan iş düzenleyebi lirdik. 
sağlayan Kiş isel ketlerin kazanması ve kendimizi yön- değ i l ." yakalam ış bir şirketin adamları, artık çalışan- Bugün ise ayda 9-10 
Gelişim devamı için oldukça lendirmeliyiz. -10 YERiNE EO- bunun devamlılığını lanna daha çok önem seminer veriyoruz ." 

Eğ itim ve önem taşıyor" dedi. Belki dünyayı Akmanlar, geçmişte sağlayabilmesi için veriyor. Bu kişilere çok Akmanlar, 10 kişi l ik 
Danışmanlık Merkezi Akmanlar, küre- değiştiremezsiniz, 10 'nun başarı getirdiği- makinelerin yanı sıra para vermek onlardan uzman kadrolarıyla şi r-
kurucusu Zehra selleşen dünyada ancak, gayret eders- ni bugün ise duygusal personeline yatırım verimlilik sağlamak ket çalışan larına " kişise l 
Akmanlar, AA kazanmak ve başarılı eniz kendinizi zekanın (EO) hayat yapması gerektiğini anlamına gelmez. Bu geliş im", "NLP", 
muhabirine yaptığı olmanın, kişinin moti- değiştirirsin iz. Bu başarısı sağladığını, dile getiren Akmanlar, nedenle yaşam boyu "Kuantum düşünce 
açıklamada, yaklaşık 7 vasyon düzeyi ile değişim tüm dünyada 10'nun şöyle devam etti: eğitimlerini sürdürme tekniğ i ", "insan kay-
yıl Önce iş dünyasında doğru orantılı hale yaşanmaya baş lı yor. 17-19 yaşla rı aras ı "Bilgilerin hızla tük- kapsamında NLP nakl arı yönetimi", "ku-
verim l iliği artırma , per· geldiğini , Neuro Sanayi çağından bilgi g eli şimi tamam l adığını, endiği bilgi çağında bil- merkezlerine başvuruy- rumsal yönetim danış-
formansı istenilen Linguistic çağına geçişte, artık EO'nun ise 60-70 gi ler i güncellemek için orlar. Geçmişe oranla manlığı", "etkin satış ve 
boyuta taş ıma hede- Programming (NLP) alan bi lgisi ya da hangi yaşında bile geliştir- il etişim , motivasyon, şi rket l erin ki ş ise l eğitim pazarlama", "duygu ve 
fiyle yola çıktıklarını yöntemini kullanarak üniversiteyi bitirdiğiniz ilebild iğini vu rguladı. liderlik, stres ve duygu ve motivasyon stres yönetimi", "zaman 
belirtti. bireylerin performansını çok önemli değ i L. Iş dünyasında da yönetimi gibi eğitim- konusuna bakışları çok ve toplantı yönetimi" 

Akmanlar, günümüz üst seviyelere çıka rta- Sanayi çağında bir aynı şekilde çal ışan- lerin alınmas ı , iş değişti. 3-4 yıl eğitimi verdiklerini 
iş dünyasında teknolo- bilme, daha veriml i ve mühendis alanıyla ilgili ların 10 derecesi yanı dünyasında verimlilik öncesinde eğ itim semi- belirtti . 
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