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HAKKIMIZDA 
  
 
BİZ KİMİZ 

 
Artık tüm dünyada kurum ve kuruluşların gücü, saygınlığı, profesyonelliği, kalite anlayışı bir 
anlamda çalışan insan kaynaklarına sunmuş oldukları  eğitim fırsatları ile de 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, yapılan araştırmalarda çalışanlara sunulan eğitim programlarının, 
motivasyonu artırmada en öncelikli tetikleyicilerden biri olduğu ortaya konmuştur. 
 
Günümüz Türkiye' sinde ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen çoğunda planlama ve 
değerlendirme konularında yetersizlikler mevcuttur. Bu yetersizlikler kurum ve bireylerin 
gelişimlerini olumsuz etkilemekte ve verim almayı güçleştirmektedir. Bilinçsiz planlanarak veya 
planlanmadan ve sonuçları değerlendirilmeden alınan eğitim programlarının ihtiyacı 
karşılamada iş verimini ve çalışan motivasyonu artırmada etkinlik derecesi düşüktür. Sonuçları 
belgelenemediği içinde bu eğitimleri planlayan ve uygulayan İnsan Kaynakları veya Eğitim 
birimlerini, yöneticilerine veya sponsorlarına karşı güç durumda bırakmaktadır. 
Bütün bu anlayıştan yola çıkarak Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, eğitimi tıpkı 
tanımında olduğu gibi bir süreç olarak kabul eder ve eğitim ihtiyacının belirlenmesinden, 
planlaması aşamasına, uygulama aşamasından, izleme-değerlendirme aşamasına kadar hizmet 
verdiği kurum ve kuruluşların yanında olur ve destek verir. 
Yönetim, İnsan Kaynakları, Kişisel Gelişim, Satış-Pazarlama, Outdoor üst başlıkları altında eğitim 
hizmeti veren Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, eğitim ihtiyacınızın profesyonel bir 
anlayış ile belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve uygulama sonrası belli aralıklarla 
etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirmelerin raporlanması işlemlerini artı hiçbir ücret talep 
etmeksizin eğitim hizmeti bedeline dâhil olarak gerçekleştirir.  
 
Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Stratejik Yönetim Danışmalığı hizmetleri ile her 
boyuttaki, her sektördeki kurum ve kuruluşların kurumsallaşma çabalarına destek verir ve 
rekabetin hızla arttığı iş dünyasında farklar yaratarak, rakiplerinin önlerine geçmelerini sağlar. 

 
MİSYONUMUZ 

 
Kurum ve bireylerin eğitim ihtiyaçlarını 
bilimsel yöntemlerle tespit ederek veya 
daha önceden tespit edilmiş olan ihtiyaçları 
analiz ederek müşterilerimizin kurumsal ve 
bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 

 
VİZYONUMUZ 
 
Türkiye' nin ünlü, saygın, köklü eğitim 
danışmanlık firmaları arasında ilk 5' te yer 
almaktır. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 
Katılımcılık  
Özgüven 
Takım Çalışması  
Kalite 
Yaşayarak Öğrenme  
Profesyonellik  
İnanç                       
Sürekli Değerlendirme 
Sürekli Gelişim 
 

 
FARKLILIKLARIMIZ 
 
Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak "eğitimi" tıpkı tanımında olduğu gibi bir süreç 
olarak görüyor ve birlikte çalıştığımız kurumlara bu süreç tamamlanıncaya kadar izleme, ölçme 
ve değerlendirme hizmetleri sunmayı, onlara rehberlik etmeyi ve tüm bu çalışmaların ardından 
“Absolute” eğitimlerinin sonuçlarını net olarak görebilmeyi vaat ediyoruz. Üstelik tıpkı “eğitim 
ihtiyaç tespiti” çalışmalarımız gibi bu hizmetler için de ekstra bir ücret talep etmiyoruz. 
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OUTDOOR EĞİTİMLER 
 

 

NEDEN OUTDOOR EĞİTİMLER 
 
Günümüz iş dünyasında hızla gelişen teknoloji, globalleşmenin yarattığı sonuçlar, ekonomik 
krizler ve kıyasıya süren bir rekabet neticesinde kurum ve kuruluşların ayakta kalması her 
geçen gün zorlaşmaktadır. 
 
Bu rekabet ortamında ayakta kalmak için kurum ve kuruluşlar fark yaratmak zorundadırlar. Bu 
farkı yaratacak en değerli unsur “insan” dır. İnsana yatırım yapan kurum ve kuruluşlar çağın 
gereklerine ayak uydurarak varlıklarını sürdürecek, diğerleri ise yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalacaklardır. 
 
Kurum ve kuruluşlar misyon, vizyon, değerler ve stratejileri doğrultusundaki hedeflere 
ulaşabilmek için, tüm bu ortak amaçlar için bir araya gelmiş insan topluluklarına, bir başka 
deyişle “takımlara” ihtiyaç duyarlar. Bu takımların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması 
için yatırım yapan kurum ve kuruluşlar başarıya giden yolda önlerine çıkacak engelleri daha 
kolay aşacaklardır. 
 
Bu noktada Outdoor eğitimleri klasik öğretim yöntemleri anlayışının dışında, yaşayarak 
öğrenme prensibinden yola çıkarak katılanlara unutamayacakları yaşantılar sunarak tam 
öğrenmenin gerçekleşmesine ve kalıcılığına hizmet etmektedir. 
 
Yaşayarak öğrenmenin temel kavramlarından bir tanesi “Konfor Alanı” dır. Bu kavramın ortaya 
attığı düşünceye göre bireyler kendilerini rahat ve güvende hissettiklere alanlarda yaşama 
tutumları edinmişlerdir. Bu “Konfor Alanı” nın dışı onlar için sırlarla ve tehlikelerle doludur. 
Oysa kalıcı ve tam öğrenme, tam anlamıyla bir davranış değişikliği bu alanların dışında 
gerçekleşebilir. Çünkü bireylerin “konfor alanları” dışında kişisel algıları, dikkatleri, endişeleri 
en yüksek düzeyde olur. Algı, tüm duyu verilerini örgütleyip, yorumlayarak çevremizdeki nesne 
ve olaylara anlam verme sürecidir. Dolayısıyla outdoor eğitimlerinde katılımcılar çevrelerindeki 
nesne ve olaylara, problemlere, engellere, çözüm stratejilerine, fırsatlara daha fazla konsantre 
olma şansına sahiptirler. Outdoor eğitimleri katılımcıları “Konfor Alanı” dışına çıkartarak tam ve 
kalıcı bir öğrenme için uygun zemini ve fırsatları hazırlar. 
 
Outdoor eğitimleri yolu ile katılımcıların takım oluşturma, takımın parçası olma, yöneticilik, 
liderlik, problem çözme, iletişim, strateji üretme becerileri bire bir uygulamalar yolu ile 
gelişecektir. 
 
Outdoor eğitimlerinin bir başka avantajı ise zihinsel fiziksel olarak tüm katılımcıların katılımının 
sağlanması, sonuçlarının hızlı ve güçlü ortaya çıkması, takım arkadaşları ile güven, sadakat, 
bağlılık, yardımlaşma duygularını geliştirmesi olarak sayılabilir. 
 
Yaşayarak öğrenmenin yanında Outdoor eğitimleri yolu ile eğlenerek öğrenme fırsatı da olduğu 
için bireylerin ve takımların motivasyonunu artırmada, kurumsal bağlılığa hizmet etmede, 
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katılanların yaşam kalitelerini artırmada ve tüm bunların doğal bir sonucu olarak iş verimi ve 
müşteri memnuniyeti sağlamada bu eğitimlerin etkinlik derecesi yüksektir. 

 

TAKIM OLMA SANATI 
 
Takım oyunları ve çalışmaları işbirliğini ve 
bağlılığı artırarak çalışanların ortak bir amaç 
etrafında bir araya geldiklerini tekrar onlara 
hatırlatma fonksiyonuna sahiptir. Geleneksel 
katı organizasyon ve departman yapıları artık 
yerini esnek, etkin, belli işler ve aşamalara 
yönelen ve sürekli değişim gösterebilen 
takımlara bırakmaktadır. Bundan yola çıkarak 
Takım Çalışması eğitimi, katılanlara “ben” 
yerine “biz” kavramının geliştirilmesi, belirli 
amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş 
insanların birbirini daha iyi tanıması, 
birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi 
bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. 
 
Amaç: Katılımcıları, etkili takım çalışmasının temel özellikleri konusunda bilinçlendirerek, takım 
olarak problem çözme becerileri kazandırmak, yaratılıcılıklarını geliştirilmek, strateji 
geliştirmek, takım arkadaşları arasında güvenin ve iletişimi sağlanmak, ortak düşünce, takım 
olarak çalışmanın enerjisini ve farkını anlayarak, ortak eylemlerle takımı koruyarak ulaşma 
sürekliliği sağlamaktır. 

 

 
İLETİŞİM BECERİLERİ 
 
İletişim, bir amacı gerçekleştirmek için bilgi 
sağlamak ve bu bilgi, duygu, gereksinim, niyet 
ve düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve 
hareketler aracılığıyla sesli sessiz ya da yazılı 
olarak aktarıldığı bir süreçtir. Bu sürecin 
bileşenleri kaynak, mesaj, içerik ve alıcı olarak 
tanımlanabilir. 
 
Outdoor takım oyunları yolu ile katılımcıların 
kurum içi, kurum dışı müşterileri ve özel 
yaşantılarında karşılarındakini anlayabilme 
ve kendilerini ifade edebilme becerileri 
kazandırmak temel amaçtır. 
 
 
Amaç: Bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla 
kendilerini ifade edebilme ve karşılarındakini anlayabilme davranışları kazandırılarak, yaşam 
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kalitelerini artırma. Kurum içerisinde, müşterilerle ve özel yaşantılarında sağlıklı iletişim kuran 
motive çalışanlarla üstün hizmet verme ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmektir. 

 

YÖNETİM VE LİDERLİK 
 
Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve 
onlar aracılığı ile, hem kurumun hem de 
bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla yürütülen tüm çalışmalar olarak 
tanımlanabilir. 
 
Liderlik ise başkalarını etkileyerek çalışanlarda 
davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara 
ulaşabilmek için şevkle çalıştırabilme 
becerisidir. 
 
Bu tanımlardan yola çıkarak, kurumlar artık 
bünyelerinde klasik idareci tipinden ziyade 
Lider Yönetici kadrolarına yer açmaktadırlar. 
 
 
Outdoor eğitimleri yolu ile katılımcılara lider 
yönetici özellikleri ve becerileri kazandırılması 
yolu ile ekiplerde davranış değişikliği yaratarak, 
misyon ve vizyon doğrultusunda hedeflere 
ulaşmak için şevkle çalıştırabilme becerisi 
kazandırmak temel amaçtır. 
 
Amaç: Bireylere, kurum yöneticilerine, yöneticilik ve liderlik becerileri kazandırılması yolu ile 
çalışanların motivasyonu ve iş verimleri üzerinde olumlu artırımlar elde ederek, işbirliği, 
delegasyon ve bağlılığı inşa ederek kurum müşterilerine daha üstün hizmet vermelerini 
sağlamaktır. 
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OUTDOOR EĞİTİM AKTİVİTELERİ 
 

1. DÜĞÜM OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 

Eğitmenler her grupta, katılımcılardan önce sağ ellerini yukarıya kaldırmalarını isteyecektir.  
Ve katılımcılardan kendisine en uzaktaki bir eli yakalamasını isteyecektir. Aynı işlem sol 
eller içinde gerçekleştirilecektir. Ve düğüm olan katılımcıların stratejiler geliştirerek, 
eğitmenlerin koyduğu kurallar çerçevesinde çözülmeleri istenecektir. 
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2. KIRKAYAK OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Her bir grup daha evvelden belirlenmiş olan bir parkuru, 2 metrelik birbirine paralel 2 kalas 
üzerinde ilerleyerek tamamlamak durumundadır. Grup üyelerinin sağ ayakları sağdaki 
kalasın, sol taraftaki ayakları soldaki kalasın üzerinde olmak durumundadır. Kalasların 
üzerinden düşen olursa 5 metre geri dönülecektir. İlk turda takım üyelerinin birbirleri ile 
konuşması kesinlikle yasaktır. İkinci turda iletişim kurmak serbest bırakılacak, üçüncü turda 
ise sadece bir takım üyesinin yönlendirmesine izin verilecektir. 
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3. GOAL BALL OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Gözleri bağlı katılımcıların, zilli bir topun sadece sesini duyarak gerçekleştirecekleri futbol 
maçıdır. Takımın yarısı gözleri kapalı bir şekilde sahada mücadele ederken, diğer yarısı 
gözleri açık bir şekilde sahadaki oyuncuları, sahaya girmeden yönlendireceklerdir. Maçın 
yarısı tamamlandığında takım üyeleri rolleri değiştireceklerdir. Takımlara stratejilerini 
gözden geçirmeleri ve yeni stratejiler belirlemeleri için maçın çeşitli bölümlerinde molalar 
verilecektir. 
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4. ÖRÜMCEK AĞI OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Her bir grup, iplerle örülmüş, üzerinde 10 ya da15 adet delik olan bir düzenekten, ağa 
takılmadan tüm grup üyelerini karşıya geçirmeye çalışacaklardır. Bu işlemi yaparken her bir 
delik sadece 1 kişinin karşıya geçmesi için kullanılacaktır. İplere temas olduğu zaman 
katılımcılar ağa takılmış kabul edileceklerdir ve ağa takılan kişi yerine takım bir başka üyeyi 
ağdan karşıya geçirmeye çalışacaktır. 
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5. HAREKETLİ MERDİVEN OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Amaç bütün takım üyelerinin hareketli bir şekilde monte edilmiş merdivene, takım 
üyelerinin de yardımıyla tırmanıp düzeneğin en üstünde yer alan ördeği sıkıp öttürmeleri ve 
aşağıya inmeleridir, bütün takım üyeleri sıra ile merdivene tırmanıp inmek zorundadırlar, 
tırmanan takım üyesinin başında mutlaka baret olması gereklidir. 
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6. GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNU 

 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
3 metreye 3 metre bir kare içerisine bir bayrak konulur. Amaç takımın seçtiği bir üyeyin 
kendilerine verilen sadece 20 metrelik ip ve bir adet makası malzeme olarak kullanarak, 
kareye ayak basmadan, havadan bayrağı almasını sağlamaktır.  
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7. BAYRAK KAPMACA OYUNU 

 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Rakip takım üyelerinin, etrafı çevrili bir alanda birbirlerinin sırtına yapışık olan flamaları 
kapmak için sadece kulaklarına, takım arkadaşlarının yönlendirmelerine ve hislerine 
güvendikleri bir gladyatör oyunudur. Gözleri kapalı olan yarışmacılar, rakiplerinin ellerinde 
ve ayaklarında bulunan zillerin sesini dinleyerek, alan içerisinde doğru pozisyon almalı ve 
rakibinden hızlı davranarak ona üstünlük sağlamaya çalışacaktır. 
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8. TIC TAC TOE OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
9 adet hulahop’ tan bir tic tac toe düzeneği hazırlanır, katılımcılar iki takıma ayrılır ve her bir 
takıma farklı renkte 3’ er top verilir. Her bir takım tic tac toe düzeneğinde kendi toplarından 
çapraz, paralel ya da yukarıdan aşağıya olacak şekilde bir sıralama yapmaya çalışacaklardır.  
Sürat ve zekânın yarıştığı bu oyunda rakipler, topları bayrak yarışı şeklinde 
yerleştireceklerdir. 10 metre mesafeden tic tac toe düzeneğine gelen oyuncu topunu 
koyacak, geri koşacak, takım arkadaşına dokunduğunda, o takım üyesi koşmaya 
başlayacaktır. 
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9. DENGEDE ŞARKINI SÖYLE OYUNU 
 

 
 

Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Her bir gruba uzunca bir tahta ve bir adet tuğla verilecektir. Tuğla tahtanın altına, denge 
merkezine yerleştirilecektir. Tüm ekip üyeleri, tahtayı dengede tutarak tahta üzerine 
çıkmaya çalışacak ve tüm üyeler tahta üzerine çıktığında belirledikleri bir şarkıyı sonuna 
kadar söyleyeceklerdir. Tahtanın dengesinin bozulması ve uçlarından birinin yere temas 
etmesi durumunda bütün üyeler tahta üzerinden inecek ve aktiviteye baştan 
başlanılacaktır.  
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10. LANGIRT OYUNU 

 

 
 

 
Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Katılımcıların el ele tutuşarak bir langırt masası düzeneği alarak, ellerini birbirinden 
ayırmadan yaptıkları langırt maçıdır. Maçın bir bölümünde katılımcıların birbirleri ile 
iletişim kurması yasak olacak, bir bölümde ise iletişim kurmalarına izin verilecektir. 
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11. KARE OLUŞTUR OYUNU 

 

 
 

 
Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Lider dışındaki bütün takım elemanlarının gözleri bağlanır. 4-5 metrelik bir ip bağlanarak 
halka oluşturulur.  Lider olarak seçilen katılımcı ayakta sabit durur ve ipi tutar. Lider diğer 
katılımcıları yönlendirerek sağa sola hareket ettirir. Daha sonra eğitmenler lider dışındaki 
katılımcıların çökmesini ister. Ve gruptan gözleri kapalı halde tuttukları ip ile kare 
oluşturmaları istenir.  
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12. LOGONU OLUŞTUR OYUNU 
 

 
 

 
Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Her bir gruba eğitmenler tarafından bir senaryo verilir. Bu senaryo da, iş dünyasına yeni 
adım atmış aynı sektördeki farklı firmaların özellikleri yer almaktadır. Eğitmenler 
katılımcılardan bu özelliklere göre sadece bedenlerini kullanarak bir logo yaratmalarını 
ister.  
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13. KANO OYUNU 

 

 
 

 
Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Katılımcıların kano ile zamana ve birbirlerine karşı yarıştıkları aktivitedir. Bayrak yarışı 
şeklinde uygulanır. Belirli bir süre içerisinde daha çok tur yapan takım galibiyete ulaşır. 
 
Önemli Not: Eğitimin düzenleneceği mekânın su kenarında olması ve tesisin kano hizmeti 
veriyor olması gereklidir. 
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14. DENİZ BİSİKLETİ OYUNU 
 

 
 

 
Amaç: 
 

 Liderlik becerilerini geliştirebilmek 
 İletişim becerilerini geliştirebilmek 
 Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilmek 
 Farklı bakış açıları geliştirebilmek 
 Problem çözme becerilerini geliştirebilmek 
 Takım halinde hareket edebilme davranışlarını geliştirebilmek 
 Strateji geliştirebilmek 
 Takım içi güven ve yardımlaşma becerilerini geliştirebilmek 

 
Nasıl oynanır: 
 
Katılımcıların deniz bisikleti ile zamana ve birbirlerine karşı yarıştıkları aktivitedir. 
Bayrak yarışı şeklinde uygulanır. Belirli bir süre içerisinde daha çok tur yapan takım 
galibiyete ulaşır. 
 
Önemli Not: Eğitimin düzenleneceği mekânın su kenarında olması ve tesisin kano 
hizmeti veriyor olması gereklidir. 
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OUTDOOR EĞİTMENLERİMİZ 
 

 
BÜRKE AYCAN  
 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim 
Dalından mezun oldu. Türkiye Kızılay Derneğinde Organizasyon Metot ve Eğitim Uzman 
Yardımcısı olarak iş hayatına başladı 1 yıl sonra Eğitim Uzmanlığına terfi etti, Türkiye Kızılay 
Derneğindeki görevi sırasında Değişim Programı çerçevesinde A.B.D' de Amerikan Kızılhaçının 
Washington D.C' deki genel merkezinde ve Los Angeles ile San Francisco - Bay Area Şubelerinde 
eğitim ve insan kaynakları sistemleri ile ilgili olarak eş uzmanlarla çalışmalarda bulundu. Gene 
Kızılay' daki görevi sırasında kurumun Yeniden Yapılanma ve Kadro Çalışmaları projelerinde 
aktif rol aldı. Yurt genelinde Kızılay personeline, üyelerine ve gönüllülerine Eğiticilerin Eğitimi, 
Stratejik Planlama, Proje Planlama başta olmak üzere eğitimler verdi. Eğiticilerin Eğitimi el 
kitabını hazırladı. Suriye Kızılayından gelen gönüllülere verdiği 3 grup Eğiticilerin Eğitimi ile 
uluslararası deneyimler yaşadı. 
 
Daha sonra Türkiye Kızılay Derneğindeki görevinden ayrılarak BOTAŞ' ta BTC Ham Petrol Boru 
Hattı Projesinde Eğitim Uzmanı olarak görev almaya başladı. Buradaki görevi süresince 
personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlarına uygun eğitim 
programlarının, uygun öğretim metotları ile hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ölçme ve 
değerlendirilmesi gibi konularla ilgilendi.  Stratejik Planlama, Proje Planlama, Eğiticilerin 
Eğitimi, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri konularında proje çerçevesinde 
çalışmalarda bulundu.  
 
BOTAŞ' taki görevinden ayrıldıktan sonra  kısa bir süre bağımsız eğitim danışmanlığı yaptı, bu 
süre içerisinde Eğiticilerin Eğitimi, Proje Planlama, Stratejik Planlama, İnsan İlişkileri ve İletişim 
Becerilerinin Geliştirilmesi, Beden Dili,  Kurumsal Vatandaşlık, Etkili Konuşma ve Sunum 
Teknikleri, Takım Çalışması başlıklarındaki eğitim programları ile ilgili olarak çeşitli kurumlar 
için eğitim çalışmalarında bulundu.  
 
Profesyonel eğitim danışmanlığı tecrübesinden sonra Absolute Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezinin kurucularından biri olarak İnsan Kaynakları ve Genel Eğitimler Direktörü görevini 
üstlendi, aynı zamanda  Eğiticilerin Eğitimi, Proje Planlama, Stratejik Planlama, İnsan İlişkileri ve 
İletişim Becerileri, Beden Dili, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, Kurumsal Vatandaşlık, 
Takım Çalışması ve Ekip Ruhu, Yönetim ve Liderlik, Outdoor eğitim programlarında da merkez 
bünyesinde eğiticilik yapmaktadır.  
 
Bütün bu görevlerinin yanı sıra Bürke Aycan kısa dönemli olarak Avrupa Birliği destekli Doğu 
Anadolu Kalkınma Programında proje planlama ve hibe uzmanı, Dünya Bankası, Tarım Reformu 
Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesinde Proje 
Planlama/Hazırlama Eğitim Uzmanı olarak görev yapmıştır, Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma 
Programında Kişisel Gelişim Eğitim Uzmanı, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum 
Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinde de proje planlama ve değerlendirme uzmanı olarak görev 
yapmıştır. 
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Bürke Aycan özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği ve Dünya 
Bankası destekli projelerin toplantı ve çalıştaylarında  moderatörlük (kolaylaştırıcılık) 
görevlerinde de bulunmaktadır.  
 
Hakkında daha detaylı bilgi için lütfen kişisel web sitesi www.burkeaycan.com u ziyaret ediniz. 
 

 
SERDAR ÖZGÜN 
 
1983 yılında Almanya’da Esslingen Teknik Yüksek Okulundan Endüstri Yüksek Mühendisi 
olarak mezun oldu. 
 
1984-1987 yılları arasında Bimes A.Ş ve Kutlutaş A.Ş. şirketlerinde Satın Alma Müdürü olarak 
çalıştı ve askerlik hizmetini yerine getirdi. 
 
1987 yılında Alman Hükümetinin uygulayıcı kurumu olan Alman Teknik İşbirliği (GTZ) 
kurumunun Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü “Türk İşçi Şirketlerinin Rehabilitasyonu” 
projesi ile proje planlama, uygulama ve değerlendirme alanında çalışmaya başladı. Proje 
Döngüsü Yönetimi’nin başlangıcı olan “Hedefe Yönelik Proje Planlama – ZOPP” planlama 
aracının Türkiye’de kolaylaştırıcı (Moderatör) olarak ilk uygulayıcılarından birisi oldu. 1990 
yılında projeye verilen desteğin bitmesi ile KOBİ’lere yönelik yönetim danışmanlığı yaptı. 
 
1992-93 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nın Avrupa Temsilciliğinde-Frankfurt 
Temsilci Yardımcısı olarak görev aldı. 
 
1993-1995 yılları arasında GTZ tarafından desteklenen “Kredi Garanti Fonunun Kurulması” 
projesinde görev aldı. 
 
1995 yılından itibaren bu güne kadar proje planlama, uygulama, değerlendirme ve kurumsal 
kapasite oluşturma alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar için serbest 
uzman olarak kolaylaştırıcılık, danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.  
 
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının örnek bir olay ile anlatıldığı 
“Bizimköy Proje Planlıyor” kitapçığı, Bürke Aycan ile birlikte hazırlanmıştır. 
 

 
SİNAN ÖZDEN 
 
Şehir Planlama lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (1995), Bölge Planlama 
Yüksek Lisans derecesini Blekinge Institute of Technology, İsveç’te kazandı. Kırsal Bölge 
Kalkınması üzerine Development Studies Center, İsrail’de uzmanlık diploması aldı. GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi’nde yeniden yerleşim projelerinde yer aldı,  Alman Teknik İşbirliği 
Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. 
İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan 
plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara Bölgesi arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya 
Bölgesinde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında etkin rol üstlendi. Marmara Belediyeler 

http://www.burkeaycan.com/
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Birliği bünyesindeki Çevre Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. Yerel Yönetim Reformuna Destek 
(LAR-2) projesi kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesi için Kent Konseyleri 
için yöntemler geliştirdi.  
 
Katılımcı Yerel Yatırım Planlaması (TULIP) projesinin kilit uzmanlığını yürütürken, durum 
simülasyonu ve rol oynamaya dayalı “Ermazon” eğitimini geliştirdi, 13 ilin valilik personeliyle 
uyguladı. Aynı proje kapsamında 81 ilin vali yardımcılarına, il planlama müdürlerine ve 
planlama uzmanlarına planlama ve liderlik eğitimleri tasarladı, eğitim verdi, 300’ün üzerinde 
katılımcıya verilen eğitimleri koordine etti.  
 
REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ile birlikteliğinde Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı’nın 
hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı.  
 
UNDP, GIZ (GTZ), KfW ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde 
kıdemli uzman olarak, İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Belediyelere 
danışmanlıklar yaptı.  
 
Yürütücüsü olduğu veya kısa süreli uzman olarak yer aldığı çok sayıda projede sayısız 
kolaylaştırıcılık (moderatörlük) görevleri üstlendi. UNDP Türkiye Ofisinin ve kimi GIZ 
projelerinin Takım Liderliğini üstlendi. 
 
Çalışmalarına bağımsız eğitmen ve danışman olarak devam etmekte olan Sinan Özden evli ve bir 
çocuk babasıdır. 

 

 
UFUK KIRMIZI 
 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Meslek hayatına 1989 
yılında Türk-Alman işbirliği programı çerçevesinde uluslararası bir projede saha danışmanı 
olarak başladı. Bu çerçevede birçok pozisyonda görev aldıktan sonra proje koordinatörlüğü 
görevini üstlendi. 1997 yılında proje sona erdikten sonra Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda proje koordinatörü olarak iş hayatına devam etti. Birçok 
projenin koordinasyonunun yanında GAP İdaresi’nde İzleme ve Değerlendirme sisteminin 
kurulmasında önemli roller üstlenerek bu birimin yöneticiliğini yaptı. 1997 yılının sonlarında 
GAP İdaresi’ndeki görevinden ayrılarak 1997 2012 yılları arasında projelerde serbest danışman 
olarak çalışmaya başladı. Bu çerçevede Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi 
uluslararası kuruluşların finansman desteği sağladığı projelerde çeşitli pozisyonlarda Uzman ve 
Takım Lideri olarak görev yaptı.  
 
Bu projelerden bazıları şunlardır: Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi (Dünya 
Bankası), Ağrı, Konya, Kayseri, Malatya Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı (Avrupa 
Birliği), GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – 
UNDP), FAO (Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü) – Türkiye Ortaklık Programı çerçevesinde 2 
projenin koordinatörlüğü. Bu projelerin yanında birçok projede kısa dönemli danışmanlık 
hizmetleri verdi. Son olarak 2013 – 2016 yılları arasında merkezi Nevşehir’de bulunan Ahiler 
Kalkınma Ajansında Takım Lideri olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu.  
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Uzmanlık alanlarının başında Ekip Yönetimi, Takım Çalışması, Proje planlama, Stratejik 
Planlama, Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme gelmektedir. Bunların yanında profesyonel 
toplantı ve çalıştay yöneticiliği (moderayon), proje planlama, stratejik planlama, sunum 
teknikleri, liderlik, ekip yönetimi, yetişkin eğitim teknikleri, yetişkin eğitim oyunları, eğitim 
yönetimi ve izleme ve değerlendirme konularında eğitim vermekte ve eğitim programlarının 
tasarımından değerlendirilmesine kadar olan süreçleri de yönetmektedir.  
 
Toplam 27 yıl mesleki deneyime sahiptir ve bunun yarıdan fazlası uluslararasıdır. İyi derecede 
İngilizce bilmekte olup halen serbest danışman olarak projelerde görev yapmaya devam 
etmektedir. 
 

 
ALİ UFUK GÜNDÜZ 
 
1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Organizasyonu ve 
Yönetimi Anabilim Dalından mezun oldu. Doğa sporları ve yüzme branşlarında ihtisas yaptı.  
 
Üniversite eğitimi süresince kademeli olarak Ankara Atlı Spor Kulübü yaz okullarında 8-16 yaş 
grubu öğrencilere tenis dersleri verdi. Aynı dönem içerisinde Ankara koleji olimpik yüzme 
havuzu tesislerinde, rehber öğretmenlik ve yüzme branşında antrenör yardımcılığı yaptı. 
 
1996 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, beden ve spor yüksek okulunda kısa bir süre 
araştırma görevlisi olarak hizmet verdi. Askerlik görevini 1999 yılında tamamladıktan sonra 
Roche ve Glaxo-Wellcome ilaç firmalarında farklı sürelerde, satış departmanında çalıştı. 2001 
yılında Türkiye Kızılay Derneği Arama Kurtarma Müdürlüğünde Arama Kurtarma eğitim uzmanı 
olarak görev yapmaya başladı. 2001- 2003 yılları arasında; Kızılay Derneği Arama kurtarma 
Müdürlüğü’nde arama kurtarma ile ilgili eğitim sorumluluğu, uygulanacak eğitim programı ve 
modüllerin oluşturulması, arama kurtarma gönüllülerine verilecek eğitimlerin geliştirilmesi ve 
bu eğitimlerin verilmesi gibi konularda çalışmalarda bulundu. Kurum içerisinde gerçekleştirdiği 
bu çalışmalar ile eş zamanlı olarak afete hazırlık ve müdahale, proje planlama, ilk yardım ve 
toplum afet bilinci oluşturma eğitimi çalışmalarında eğitmen olarak çalıştı. 2003 yılında 
Ermenistan’da düzenlenen uluslararası ilk yardım yarışmasında Türkiye Kızılay Derneğini 
temsilen gözlemci ve hakem olarak görev aldı. 
 
Merkezimizde Outdoor olarak gerçekleştirilen Takım Çalışması eğitimlerinde görev almaktadır. 
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BİZİ TANIYANLAR 

 
 
Güncel referanslarımız için lütfen aşağıdaki linkte yer alan web sitemizin 
"Referanslarımız" bölümünü ziyaret ediniz; 
 
 

https://www.absolute.gen.tr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


