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Turiızm sektörüne nitelikli ele
man kazandımıak amacıyla ha
yata geçiıilsn Wome Akadem;i, 
mesl,eki eğitimleri kişisel gelişim 
becenleri ite tamamlayarak far
kmdal ıK satıtbi t:ıireyı,er yeUşLir
meyi hedefliyor. Devamı 7'dıe 



Hedel nitelil<li personel 
TURiZM sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Wome Akademi, mesleki 
eğitimleri kişisel gelişim becerileri ile tamamlayarak farkındalık sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 

Wome Deıuxe ve Anlalya Bilim 
Üniversitesi işbirliğiy le "Düşünme ve 
Eğitim" platformu olarak k ı sa bir süre 
önce hayata geçen Wome Ak.ademi 
(WA.) iş becerileri. yaşam becerileri, 
yönetim becerileri. ileUşim becerileri. 
motivasyon eğilimle r i ve atölye çalış
ma l arı ile yoluna devam ediyor. 

Antalya Bilim Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (Anlalya SEM) ile 
Turizm Bakanlığı eğitmenleri tarafın 

dan verile ıı egitimlerde: oryantas
yon . menlôrlük, performans 
geli şt i rme, potansiyel beli rleme ve 
yönlendirme temaları ile personelin 
bilgilerinin güncellenmesi, yeni uygu
lamaların tanıtı lmas ı ve sektörün 
temel dinamiklerinin aktarılması 
planlanıyor. Mesleki gelişimini bu 
yolla tamamlayan personelin. kiş i se l 

gelişim eğitimleri ile farkında l ık l ı bi
reyler haline gelmesi de WA' nın en 
önemli he<Jenerinden. 

WA eğ ilimleri bu hafla Doç. Dr. 
Hakan Karataş' ın "Düşünen Organi
zasyon" atölye çal ı şması, Yrd. Doç. 
Murat Kaplan' ın "NLP Ön Varsayım
ları·, İlker Kaldı'nın "İle lişim Beceri
leri"' ve Ü mil Sanlav'ın "Etkil i ve 
Güvenli Sosyal Medya İl et işimi" Egi
limleri ile devam etti. 

"B~ARILIBIRIŞHAYATI iÇiN 
BEDEN-ZiHiN-KALP 
SAĞLIGINA DiKKAT EDiLMELi" 

Antalya SEM Müdürü Murat Kap
lan "Wome Akademi 'yi planla rken. 
sektöre duygu dbnüşüm ve iletişim 
becerileri gelişmiş. fark ı ndalı k l ı ve 
meslek, donanıml arı yüksek bireyler 

kazandırmak hooefı ile yola çıkl ı k" 

cümleleri ile başlad ı ı'.j ı NLP ön varsa
y ı mları egitlminde şunla rı söyledi: 

"Çagın gerekle ri ı ş ı gında sadece 
mesleki donanımlarla iş hayal ı nda 

var olmaya niyet eden her bir birey 
art ı k şunu anlamalı ki tüm donan ı m

lara ek ola rak 'sündürü lebilir farikın

dal ı k' beceri leri de gel i şt i rmek 

durumunda. Bunun için de beden
zihin-kalp sağ l ığ ı na dikkat etmek. 
bütüncül sağlık hedeneri belirleyerek 
o he<leffere doğru düzenli egzersiz 
yap ı p, zihinsel ve ruhsal dinginlik 
sağlay ı c ı egzersiz ve çal ı şmalarla 

da ilgilenmek gerekiyor" 
Ortadoğu Grup Kurumsal i letişim 

Müdürü ve Sosyal Me<lya Savaşları 
kitabı yazarı Ümit Sanlav "Etkili ve 

Güvenli Sosyal Medya ilet işimi" eği
timinde, sosyal medyan ı n dijital kim
likler haline ge ldiğini ifade ederken. 
"Bu alan iyi degertend irenler için bir 
avantaj, yanl ış ku llananlar için de 
büyük risk unsurları taşıyor· dedi. 

"IŞEALIMLARDA 
O REFERANSALINIYOR" 

işe alım süreçlerinden kredi 
başvurularına kadar hayat ı n pek 
çok alanına sosyal medya hesapla
rın ı n incelendigi belirten Sanlav. 
"H akk ı nızda bilgi ve fiki r sahibi 
olmak isleyenler. akrabalarınız. 

dostlarınız, patronlarınız , müdürle
riniz ; sosyal medya davranış larınızı 

kontrol ed iyor. BanKalar sosyal 

medya hesapların ı zı ince leyerek. iş 
hacminiz ve yaşam s tandar1larıııız 

hakkında fikir sahibi olup, kredi kri
terlerin izi beli r1iyor. Dolayıs ı y l a pay
laşım yapmadan önce içe riğin i iyi 
düşünün , bugün yapt ı ğınız sorum
suz bir paylaşım, yıllar sonra hakkı
nızda olumsuz bir algı ola rak 
karşınıza ç ı kabilir. Nas ı l gözükmek 
ist i yorsanız öyle profiller o l uştura

rak. sosyal medyayı avantaj haline 
getirebilirsiniz" dedi. 

Eğitim l er WA Koordinalörü Doç. 
Or. Hakan Ka ralaş' ı n "Düşünen Or
ganizasyon" temalı etkinli~inde 
"düşünme ve karar alma; strateji ve 
beceri transferi : birlikte lıa reket ve 
davranış uyumu" odaklı uygula
ması ile devanı etti.OHA 
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