
NAR Dijital Çözümler

Gelişim Yolculuklarımız, Platformlarımız, 
Hazır İçeriklerimiz ve

Ölçme & Değerlendirme Araçlarımız



Gelişim ve öğrenmenin ancak bütüncül

bir yaklaşım ile mümkün olabileceğini 

biliyoruz. Bunun için farklı öğrenme 

yöntemlerini bir araya getiriyor ve 

teknolojinin gücünden faydalanıyoruz. 

Alanında uzman 45 danışmanımız ile 

gelişim programlarımızın bir parçası 

olarak dijital yöntemleri kullanabiliyor ya 

da tüm gelişim yolculuğunu dijital 

yöntemlerle tasarlayarak ihtiyacınıza özel 

bir öğrenme deneyimine 

dönüştürüyoruz. 

Bu kapsamda, mevcut kataloğumuza ek 

olarak konu uzmanlığımız doğrultusunda 

tamamen ihtiyaca özel online eğitimler, 

video eğitimler, online el kitapları, online 

simülasyonlar ve oyunlara ek olarak 

SimulApp ile geliştirdiğimiz mobil 

simülasyonlar üretebiliyoruz. 

Ayrıca kendi tasarladığımız öğrenme ve 

gelişim süreçlerimizde kullandığımız 

platformlarımızı da kullanımınıza 

sunuyoruz. 

Dijital Çözümlerimiz

Gelişim Yolculuklarımız
 Yetkinlik, Liderlik, Satış ve Finans Gelişim 

Yolculukları
 ve Daha Fazlası …

Hazır Dijital İçeriklerimiz 
 Mobil Simülasyon Kataloğumuz 
 Dijital Eğitim Kataloğumuz 

Platformlarımız 
 SimulApp Mobil Simülasyon Geliştirme 

Platformu 
 Journey Dijital Öğrenme Yolculuğu Platformu
 3DMeet Immersive Öğrenme Platformu
 Nar Eğitim Portalı

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımız
 Öğrenme Çevikliği Envanterleri 
 Satış, Duygusal Zeka ve Yönetim Performansı 

Envanterleri 
 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 



Gelişim Yolculuklarımız



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Süreçte Fiziksel ve Duygusal Gücümüzü Korumak
Kazanım: Evde olduğumuz ve rutinlerimizin tamamen değiştiği bu dönemde
sağlıklı ve güçlendirici hareket alışkanlıkları geliştirmek; duygusal gücümüzü
korumak ve artırmak için yapabileceklerimizi fark etmek hedeflenmektedir.

Süreçten Maksimum Farkındalıkla Geçmek
Kahramanın Yolculuğu Bakış Açısıyla Öz Farkındalık
Kazanım: Kendimizi fark etmek ve kendimizle bağlantı kurabilmek; kişisel
değişim döngüsünü keşfetmek; gelişim ve değişim için içsel destek
sistemlerimizden faydalanma becerisi geliştirmek (güçlü yönler, değerler,
içsel sabotajcılar, korkular, egolar..); seçimler ile ilgili sorumluluk alabilmek
ve hedeflerini belirleyerek aksiyona geçebilmek hedeflenmektedir.

Yetkinlik Gelişim Yolculukları (1/5) 

Şefkat Kültürü ve Şiddetsiz İletişim
Kazanım: Kişinin kendisi ile olan bağlantısının kuvvetlenmesi; duygusal
güçlenme ve gelişim; empati ve dürüstlük kaslarının birlikte gelişmesi;
ailede ve ekip içinde daha şefkatli bir iletişim kültürünün oluşması; çatışma
ve anlaşmazlık durumlarının daha verimli ele alınmasının yollarını öğrenmek
hedeflenmektedir.
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Belirsizlik Durumunda Karar Verme
Kazanım: Belirsizliğe olan bakış açımızı gözden geçirmek, karar verirken
izlenmesi gereken adımları içselleştirmek, karar verme yöntem ve
tekniklerini anlamak, kararlarımızı etkileyen faktörleri anlayıp vereceğimiz
kararlarda bu faktörleri doğru bir anlayış ile kullanmak, karar verirken en
önemli düşmanlarımızı tanımak & karar verme yöntem ve tekniklerini
anlamak hedeflenmektedir.

Belirsizlikte Kişisel Finans Yönetimi
Kazanım: Amacımız, belirsizlik ortamında kişisel finans yönetimine akılcı
bakış açısını sunmaktır. Katılımcıların, tecrübe ile öğrenme aşamasında
uygulamalı olarak kişisel finans yönetimi yapmaları ve belirsizliğin içsel ve
dışsal değişkenlerinin ne kadar kontrol edilebildiğini gözlemlemeleri
hedeflenmektedir.

Yetkinlik Gelişim Yolculukları (2/5) 

Güncel İhtiyaçların Analizi
Kazanım: Kurumun/takımın içinde bulunduğu, eğitim, kültür, iklim ve değer
konusundaki ihtiyaçlarının netleştirilmesi, bu ihtiyaçlar arasından öncelikli
olanların belirlenmesi, olası aksiyon adımlarının değerlendirilmesi ve hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir.



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Uzaktayken Takım Kalabilme
Kazanım: Takımın iletişim ve iş yapma ihtiyaçlarını netleştirmek; uzaktan
erişim ve kişisel bağlantı imkanlarını oluşturmak; uzaktan erişimi
kolaylaştıracak yöntemleri paylaşmak hedeflenmektedir.
*Ek atölye: Yaratıcı İletişim ve Takım Oyunu Atölyesi

Yetkinlik Gelişim Yolculukları (3/5)

Yaratıcı İletişim ve Oyun Atölyesi
Kazanım: Bir bütünün parçası olarak birbirinden uzakta olan çalışanların
kendileriyle, birbirleriyle, ekipleriyle ve dolayısıyla şirketleriyle
aralarındaki bağların güçlü kalmasına destek olmak; iletişim, bağ kurma,
yaratıcılık, anda kalma, eğlence ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenmektedir.

Etkili Takım Olabilme
Değişen Ortamlara Uygun Takım Kültürü Oluşturma
Kazanım: Takım içinde bulunduğu gelişim evresini görülmesi, takım
içindeki iletişim kültürünün netleşmesi ve istenen kültüre ulaşma
yollarının paylaşılması, takımın güçlenmesi engel olan faktörlerin
çıkarılması, takımın vizyonunun değerlendirilmesi ve takımın yeni şartlara
uyum sağlamasının yollarının paylaşılması hedeflenmektedir.
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Akılcı Düşünme (Critical Thinking)
Kazanım: Akılcı Düşünme, her insanın kendisi olmayı başarmasıyla ilgilidir.
Aklımızı daha etkin kullanarak kavrama gücümüzü geliştirir; hem iç hem de
dışımızdaki dünya için… Hem profesyonel hem de sosyal hayatta Liderlik
yapmamızı destekleyen en önemli becerilerden birini kazandırır. Bize ne
düşüneceğimizi söylemez; nasıl düşüneceğimizi öğretir; iş ve sosyal
hayatımızda bağımsız, kendi başına etkin düşünen ve öğrenen bireyler
olmamızı destekler. Bu eğitim serisi ile katılımcıların Akılcı Düşünme’nin ne
olduğunu, kriterlerini, bizi nelerin engelleyebileceğini ve tuzakları
öğrenmesi hedeflenmektedir.

Yetkinlik Gelişim Yolculukları (4/5)

Evden Çalışırken Verimlilik
Kazanım: Evde verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek; yapılan işe
odaklanmak ve dikkat dağıtıcıları azaltmak; iyi bir çalışma ve dinlenme ritmi
yaratabilmek; günlük ve haftalık planlama yapmak; çocuklu aileler için aile
ve iş dengesi kurabilmek hedeflenmektedir.
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Yetkinlik Gelişim Yolculukları (5/5)

Okuma / İzleme / Üretme Önerileri

Ailede Keyifli Zaman İçin
Kazanım: Bu başlık altında, ailece evde olduğumuz zamanlarda birlikte
keyifli, hafiflikle, ekranlardan uzak vakit geçirmeyi desteklemek
hedeflenmektedir.

Duygusal Dayanıklılık
Kazanım: Katılımcıların duygusal dayanıklılık kavramı ile tanışması, Vuca
çağında duygusal dayanıklı olmanın faydalarını bilmesi, içimizde/dışımızda
olanların yaşamımıza etkisini fark edebilmesini, duyguların doğası ve
beynimizin çalışma şeklini anlaması, duygusal dayanıklılık gösterebilen
kişilerin ortak özelliklerini keşfetmesi ve zor zamanlardan geçerken
duygusal dayanıklılık geliştirmeyi kolaylaştıracak duygusal bir yol
haritasına sahip olabilmesini hedeflenmektedir.
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İçinizdeki Tohumu Keşfedin
Kazanım: Belirsizlikle dolu olan şu günlerde liderlerin en çok ihtiyaç duyacağı
güç takımına vereceği ilham içerisinde yatmaktadır ve değer önerisi bireyin
anlam, amaç ve tutku arayışında gizlidir. Bu kapsamda; eğitime katılacak
olan kişiler kendi özgün liderliklerinin keşfine odaklanacak, kişisel
özelliklerinde derinleşecek, tutku ve anlam arayışını kelimelere dökecek,
bunu takımının ve şirketinin vizyonu ile bağlayacak ve tüm bunları yaparken
tohumun yolculuğunu izleyerek doğanın öğretilerinden faydalanacaktır.

Liderin Tavrı ve Sağduyu
Kazanım: Zor günlerde ekibin ihtiyaç duyduğu empati ve sağduyu duygusal
zekanın üzerinde yükselmektedir. Bu eğitim içerisinde katılımcıların kişilik
yapılarını görmeleri, duygusal zeka üzerinden ilerlemeleri, liderlik stillerini
keşfederek sağduyulu yaklaşım için gereken iklimi fark etmeleri
hedeflenmektedir.

Liderlik Gelişim Yolculukları (1/4)

Sürdürülebilir Başarı için Yeni Düzende Etik Liderlik
Kazanım: Değişimin çok kuvvetli olduğu şu günlerde nerdeyse herkes
çevresindeki liderlerin etik ve değer odaklı yaklaşımını takip ediyor. Bu
eğitimde katılımcılara söz konusu yeni normalde sürdürülebilir başarı için etik
ve liderlik bağlantısı aktarılarak, bu bağlantının gücünün değişim sürecinde
ve zorlu dönemlerde takım yönetiminde vereceği güç vurgulanmaktadır.
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Belirsizlikte Finansal Sürekliliğin Sağlanması
Kazanım: Eğitim, belirsizlik ortamında finansal uygulamaların hesaplanabilir
ve hesap verilebilir olmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmayı planlamaktadır.
Eğitimde belirsizlik kavramıyla birlikte finanstaki belirsizlik kavramına, veri
toplamanın önemine, günümüzde algoritmaların kısıtlarına ve güncel finansal
uygulamalarına değinilmektedir.

Liderlik Gelişim Yolculukları (2/4)

Uzaktan Erişimde Motivasyon
Kazanım: Bu eğitime katılan katılımcıların; uzaktan çalışma demotivatörlerini
bulma, bu engelleri ortadan kaldırma, uzaktan çalışan takımlarda güven
ortamı oluşturma, dijital EQ anlamında öz farkındalık kazanma ve geliştirme,
telefonda veya video görüşmelerinde çatışmaları yönetme ve iş birlikçi bir
takım kültürü yaratma anlamında kazanımlar sağlaması hedeflenmektedir.

Takım Bütünlüğünde Süreklilik
Kazanım: Agile bakış açısı ile hazırlanan bu eğitimde, öncelikle işin doğru, hızlı
ve etkin yapılabilmesi için takımın bütünlüğü ile ayrıca takımın sürekliliği ve
gelişim yolculuğunda ihtiyaç duyacaklar teorik bilgi paylaşımı yapılacaktır. Bu
bilgiler ışığında kurumun pratikte ihtiyacı olan aksiyonların, yaklaşımların
tespit edilip uygulanacak hale gelmesi hedeflenmektedir.
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Growth Mindset – Gelişim Zihniyeti
Öğrenme ve Gelişim Perspektifini Koruma
Kazanım: Bu eğitime katılacaklar Growth Mindset hakkında temel kavramlar,
Fixed Mindset ve Growth Mindset göstergeleri, bilişsel çarpıtmalar, kişisel
gelişim anlamında özfarkındalık / perspektif değişimi / harekete geçme, Azim
ve Dayanıklılık, lider olarak Growth Mindset ve takım içerisinde sürekli
gelişim kültürünü yayma konularında kazanımlar sağlayacaklardır.

Liderlik Gelişim Yolculukları (3/4)

Kriz Anında Risk ve Fırsat Yönetimi
Kazanım: Eğitim sonunda, katılımcıların bakış açılarını belirsizlik ortamındaki
risklerden ziyade fırsatlara odaklamak, belirsizliği kaygı odağından alıp liderlik
etmeleri için olumlu motive etmek, riskleri iyi analiz ederek oluşan fırsatları
görmeleri için perspektif kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dijital Araçlarla Etkin Toplantı Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların dijitalleşme kaslarının güçlendirilmesi hedeflenmekte,
dijitale adaptasyonunun ve toplantıların verimliliğinin artması amaçlanmakta,
edinilen kazanımların ve dijitalin avantajlarının şirketin verimliliğini
destekleyecek şekilde ileriye taşınması için altyapı oluşturulması
hedeflenmektedir.
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Dijital Kanallar Üzerinden Koçluk ve Mentorluk
Kazanım: Bu eğitim sonunda katılımcılara temel koçluk ve mentorluk
becerilerinin aktarımı ve söz konusu becerileri dijital kanallar üzerinden nasıl
etkin hale getirebilecekleri paylaşılmaktadır. Üç güne yayılmış olan program
altı modül halinde gerçekleştirilmekte ve katılımcıların dijital ortam üzerinde
birbirlerine koçluk ve mentorluk yapmaları sağlanmaktadır. Bu sayede
aktarılan tekniklerin katılımcılar tarafından pekiştirmesi hedeflenmektedir.

Liderlik Gelişim Yolculukları (4/4)

Kendine Koçluk Yapmak
Kazanım: Liderlerin koçluk yapabilmesi için Ego'dan Eco'ya bir yolculuk
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile liderin takımına koçluk
yapabilmesi için baktığı pencereyi tanımlaması, çalışanlarının performansında
kendi etkisini fark etmesi ve değişim yolculuğunda aksiyon planları
belirlemesi hedeflenmektedir.

Uzaktan Liderlik: Uzaktan Ekip Yönetimi ve Değerlemesi
Kazanım: Uzaktan çalışma sadece şirketler için değil bireylerin kariyeri
açısından bir fırsat olabilir mi? Hızlı adapte olanlar nasıl bir avantaj
yakalayabilir? Bu krizi hem şirketimiz hem de kendimiz için nasıl fırsata
çevirebiliriz? Bu eğitim ile tüm bu sorulara yanıt ararken aynı zamanda
günümüzü yakalarken en büyük korkumuz yetişememe ve yeterli olma
konularında da olumlu farkındalıklar yaratmak hedeflenmektedir.



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Fırsat Analizi ve Dijital Vasıtalarla Müşteri Kazanımı
Kazanım: Katılımcıların fırsat analizi yapması, günün koşullarına uygun doğru
sektör, doğru müşteri ve doğru ürünü tespit etmesi; belirlediği fırsatlara göre
kullanacağı dijital kanalları belirlemesi ve etkin kullanması; müşteri ile telefonda
etkin iletişim kurması; müşteriyi etkin tanıması hedeflenmektedir.

Satış/Müşteri Gelişim Yolculukları (1/2)

Video Chat ile Müşteri Danışmanlığı
Kazanım: Katılımcıların mevcut müşteri hassasiyetlerini görebilmeyi,
müşterisinin dijital yetkinlik/yatkınlığının farkında olmayı; danışmanlık vereceği
konuları belirlemiş ve tüm bu konulara hakim olabilmeyi; ayrıca yaptığı
görüşmeleri/verdiği danışmanlık hizmetini geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Müşteri İletişiminde Süreklilik
Kazanım: Katılımcıların, müşteriyle iletişiminde ona özel bir yaklaşım
sergilemesi gerektiğini bilmesi; zamanın, mekanın ve olayların öncesinde,
esnasında ve sonrasında nasıl davranması gerektiğiyle alakalı fikirler üretmesi
ve uygulama pratikleri edinmesi hedeflenmektedir.

Uzaktan Erişimde Etkin Müşteri Görüşmesi
Kazanım: Katılımcıların; müşterisinin dijital yetkinlik/yatkınlığını bilmesi;
müşterisiyle irtibat kurabileceği teknolojik alternatiflerin farkında olması,
müşteri analiz teorisine ve görüşme anındaki esneklik pratiğine hakim olması ve
müşterisiyle ortak bir zaman ve gündem birliği içinde olması hedeflenmektedir.
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Uzaktan Erişimle Perakende Satışta Etkinlik
Kazanım: Katılımcının müşterisinin dijital yetkinlik/yatkınlığını bilmesi, müşterisiyle
irtibat kurabileceği teknolojik alternatiflerin farkında olması, satışını etkin bir
şekilde başlatacak alternatifleri denemesi, sorular sorarak ihtiyacı analiz etme
yeteneği sahibi olması, "fayda" kavramını bilip müşterisiyle bu paydada
konuşması, gelebilecek itirazlarla çalışması ve optimum an geldiğinde satışını
sonlandırması hedeflenmektedir.

Satış/Müşteri Gelişim Yolculukları (2/2)

Belirsizlikte Doğru Risk Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların risk yönetiminin temel bileşenlerini belirsizlik ortamında
doğru tanımlaması; müşteri ile bire bir temas edemediği ortamlarda hangi erken
uyarı sinyallerine odaklanacağını belirlemesi; çalışma ortamından uzakta
operasyonel riskleri doğru tanımlaması; belirsizlikte kredi riski ve piyasa risklerini
doğru belirler ve yönetmesi hedeflenmektedir.

Kazanım: Katılımcının; portföy kompozisyonunun alt detaylarını haritalama
yapması, güncel durum için SWOT analizlerini yapması ve yenilemesi, günün
koşullarına uygun müşteri yaklaşımlarını yeniden belirlemesi, belirlediği hedeflere
uygun etkin strateji oluşturması, oluşturduğu stratejilere ulaşmak için kullanacağı
kaynakları belirlemesi ve takip metotları geliştirmesi hedeflenmektedir.

Günün Koşullarında Etkin Portföy Analizi ve Strateji Belirleme
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Belirsizlikte Stratejik Yönetim (GM Yöneticileri)
Kazanım: Bu eğitim ile Genel Müdürlük yöneticilerinin; belirsizlikte hangi
parametrelere bakacağını bilmesi, alternatif senaryolarını hazırlaması,
kararlarını sağ duyu ve kazan/kazan çerçevesinde alması, ekibinden sistematik
beslenmesi, prensiplerle yönetmesi, ekibine sistematik ve sürekli olarak
dokunmak hedeflenmektedir.

Banka/Finans Eğitimleri Gelişim Yolculukları (1/5)

Bölge Yönetiminde Bütünlük ve Süreklilik
Kazanım: Bölge müdürlüğünün belirsizlik esnasında duruş ve sahaya temas
stratejilerini etkin bir şekilde belirlemesi, risk ve fırsat alanlarının mikro
segmentasyon parametrelerini analiz edip sahayı müşterilerle online teması
doğru yönetecek şekilde yönlendirmesi hedeflenmektedir.

Şube Yönetiminde Bütünlük ve Süreklilik
Kazanım: Uzaktan erişim döneminde şube ekibinin online ritüellerini
oluşturması, ekiplerini motive etmesi, müşteri mikro-segmentasyon prensipleri
çerçevesinde müşteri destek sistematiğini ve temas trafiğini organize etmesi
hedeflenmektedir.
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Banka/Finans Eğitimleri Gelişim Yolculukları (2/5)

Yeni Düzen, Yeni Normlar, Yeni İş Dengeleri
Kazanım: Katılımcıların, geçmiş dönemin alışkanlıkları ile kıyaslama yapmak
yerine yeni dönem dinamiklerine adapte olması, mevcut dönem dinamiklerini
dikkate alıp gelişmeleri değerlendirerek sebep sonuç ilişkisi kurması, yaptığı
çıkarımlara göre esnekliği yüksek aksiyon planları yapması hedeflenmektedir.

Dayanıklılık Temelli İş Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların; yeni yöntemler denemek konusunda istekli olması,
gerçekçi planlar yapması, stres altında odaklanması, olumsuz hissettiği
duygularla başa çıkabilmesi, olumsuza takılmadan olumluyu görmesi, başkaları
ile bağlantıda kalabilmesi ve aksiyona geçmesi hedeflenmektedir.

Günün Koşullarında Etkin Portföy Analizi ve Strateji Belirleme

Kazanım: Katılımcıların, mevcut koşullar kapsamında portföyünü analiz etmesi,
müşterilerini orta ve uzun vade ihtiyacı olan, dijital kanallarda büyüyen ve
büyüme fırsatı olan mikro segmentlere ayırması ve müşteri temasını bu
kapsamda etkin bir şekilde yönetebilmesi hedeflenmektedir.



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Uzaktan Erişimde Yeni Satış Görüşmesi
Kazanım: Katılımcıların; müşteri ile ilgili sistemde araştırma yaparak bilgi toplaması,
görüşme sırasında bağlantı kurabilmesi, müşteriden ihtiyaca yönelik bilgi almak
üzere sorular sorması, aldığı bilgiyi sisteme işlemesi, müşteri ihtiyacı doğrultusunda
doğru ürün eşleştirmesi yapması, süreç ile ilgili bilgilendirme yapması ve sürecin
hızlı ve kesintisiz işlemesini sağlaması hedeflenmektedir.

Banka/Finans Eğitimleri Gelişim Yolculukları (3/5)

Uzaktan Erişimde Mevcut Müşteri Görüşmesi
Kazanım: Katılımcıların, müşteri temas listesi oluşturup görüşme öncesinde müşteri
ile ilgili sistemsel araştırma yapması ve bilgi toplaması, müşteri dünyasındaki
gelişmeleri takip etmesi, belirli frekansta düzenli olarak müşteriye temas etmesi,
müşteriden ihtiyaca yönelik bilgi almak üzere sorular sorup sisteme işlemesi, doğru
ürün eşleştirmesi yapması ve sürecin hızlı ve kesintisiz işlemesini sağlaması
hedeflenmektedir. Tüm bunları yaparken dijital araç ve kanalları iyi kullanması ve
müşterileri de bu anlamda desteklemesi hedeflenmektedir.

Dönemsel Büyüyen İşlere Destek ve Fırsat Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların; portföy ve bölgesindeki müşterileri mevcut koşullarda
büyüme çerçevesinde analiz etmesi, hali hazırda hacmi büyüyen müşterilerde
bankacılık desteğini planlaması, sektörel uygunluğu olup iş modeli uymayan
müşterilerde danışmanlık kapsamını belirlemesi ve uygulaması hedeflenmektedir.



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Dijital Kanallar Üzerinden Koçluk Görüşmesi
Kazanım: Katılımcıların; önyargılarını fark etmesi, konulara dair yargılarını bir kenara
bırakarak -sıfır zihin ile- yaklaşması, merak etmesi, standart dışı sorular sorması,
görüşme konusuna bağlı kalarak aksiyon belirlenmesini sağlaması, etkin dinleme
gerçekleştirmesi, iletişimde teyitleşmesi ve konuyu anladığı şekli ile yansıtması.,
özgür paylaşım ortamı yaratabilmesi hedeflenmektedir.

Banka/Finans Eğitimleri Gelişim Yolculukları (4/5)

Dijital Kanallar Üzerinden Mentorluk Görüşmesi
Kazanım: Katılımcıların; ekibinin gelişim alanlarını somut olarak tanımlayabilmek
için ne yapabildiğini ve ne bildiğini gözlemlemesi, kişilerin gelişim ihtiyaçları
doğrultusunda ne yapılması gerektiğini aktarırken nasıl yapılacağına da
odaklanması, görüşmede konuşulanların hayata geçmesi için planlama yapılmasını
sağlaması, planların uygulanmasını takip etmesi/edilmesini sağlaması, dijital okur
yazarlığını geliştirmesi ve dijital araçları/kanalları iyi kullanması hedeflenmektedir.

Geçici Belirsizlikte Kazan Kazana Dönük Risk Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların, portföy ve bölgesindeki müşterileri mevcut koşullarda risk 
çerçevesinde analiz etmesi, risk segmentasyonu ve sektörel etkiler kapsamında en 
doğru yeniden yapılandırma modelini tasarlaması, banka ve müşteri arasındaki 
koordinasyonu en etkin yaklaşımla yürütmesi hedeflenmektedir.



İnfografik Webinar Sanal SınıfVideoPodcast SimulApp Koçluk/ 
Mentorluk

Tasarım Düşüncesi ile İşi ve Hayatı Tasarlamak
Kazanım: Katılımcıların; insan odaklı tasarım kavramını bilmesi, çözülecek konulara
ihtiyaç sahibi gözünden bakmak üzere araştırma yapması, alternatif fikirler
oluşturması ve oluşturulmasına aracılık etmesi, alternatifler içinden
önceliklendirme yapması, uygun çözümün uygulanabileceği test ortamını ve
yöntemini tanımlaması ve test etmesi hedeflenmektedir.

Banka/Finans Eğitimleri Gelişim Yolculukları (5/5)

İş Sürecinin Yönetimi
Kazanım: Katılımcıların; değişkenlik döneminde işin yönetimi için revize edilecek
adımları belirlemesi, yeni dinamikler çerçevesinde kısıtları belirlemesi, kısıtları
dikkate alarak yeni rutinler oluşturması ve rutinlerin uygulandığını takip edecek
yöntemler belirlemesi hedeflenmektedir.

Güven Ortamı Yaratma
Kazanım: Katılımcıların; güvenin 4 bileşenini bilmesi (İçtenlik, yetenek, özen,
dayanıklılık) ve kendi yarattığı ortamın güven katsayısını objektif bir şekilde
değerlendirebilmesi hedeflenmektedir.

Kişisel Hedefler ve Kendi Merkezinde Kalmak
Kazanım: Katılımcıların; kurum hedeflerine ek olarak kişisel olarak da hedefler
belirlemesi, kişisel olarak kendi amacını tanımlaması ve belirlemesi, birlikte çalıştığı
ekibin/organizasyonun amacının/anlamının belirlenmesi için çalışmalar yapması ve
kendi hedeflerine ulaşmaya/aşmaya çalışması hedeflenmektedir.



ve daha fazlası…



YANSIMALAR: Basit, Sade ve Derin Sohbetler Serisi

Doğru ve yanlışlara bölünmeden farklı yaklaşımları beraber keşfedeceğimiz, 

kalıpların dışına çıkarak düşüncelerimizi esneteceğimiz buluşmalarımızda 

katılımcılar ile belirlediğimiz farklı kavramlar üzerine felsefeden filmlere, mitolojiden 

ve tarihten psikolojiye kadar birçok alandan ilham aldığımız 1 saatlik grup içi 

sohbetlerimizle zihnimizde merak uyandıracak farklı kapılar açmayı ve bizdeki 

yansımalarını görmeyi arzuluyoruz.

Cesaret

Hiçbir silahın işlemediği Nemea 
aslanını öldüren Herkül’ün 

cesaretine karşılık, 15 yaşındaki 
çevre aktivisti Greta’nın cesaretini 

nasıl yorumlayabiliriz? 
Peki ya Sokrates cesareti nasıl 

tanımlamıştı?..

Başarı
…… 

Kaygı

Farklı dönemlerin şiirlerinde ve 
tablolarında işlenen kaygı, nasıl oldu da 

çağımızın en büyük problemlerinden 
biri olarak atfedilmeye başladı? 

Peki ya ünlü filozof Kierkegaard kaygıyı 
neden sadece gerekli değil, aynı 

zamanda faydalı bir reçete olarak 
düşündü? 

Umut
…… 



NAR SOHBETLERİ: Danışmanların Dijital Sohbetleri

Katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde alanında uzman Nar danışmanlarının 

karşılıklı bir şekilde gerçekleştireceği bu dijital sohbet formatı ile amacımız, samimi ve 

keyifli bir paylaşım yaratarak anın ihtiyacına dönük başlıklar üzerinden bilgilerin kısa 

bir süre içerisinde paylaşılması ve etkileşimin yaratılmasıdır.

İhtiyaç ve Hedefler

Belirlenen konu başlığı kapsamında 
katılımcıların ihtiyaç 

duydukları/cevaplarını duymayı 
istedikleri sorularını &

İlgili yöneticilerin vermek istedikleri 
mesajları paylaşmaları

İçerik Çalışması

Konu özelinde uzman Nar 
danışmanlarının gelen 
bilgiler doğrultusunda 

sohbetin içeriğini ve akışını 
belirlemesi

Nar Sohbeti

Zoom (ya da tercih edilen başka 
bir platform) üzerinden 2 Nar 
danışmanının bilgi aktarımlı 

karşılıklı sohbetin 
gerçekleştirilmesi & 

katılımcıların soru-cevapları



BÜTÜNSEL DENGE: Mobil Uygulama ile Online Mentor

Dünyamızın değiştiği bu günlerde, çalışanların da hayatı değişiyor. Sağlıklı yaşam ve 
bağışıklık sisteminin önemi daha da artıyor. Bu değişime doğru bilgilerle adapte olabilmek, 
akıl, ruh ve beden bütünlüğü için “Bütünsel Denge” modelini geliştirdik.

Kurum çalışanlarına özel hazırladığımız 7 günlük “Bütünsel Denge” çalışması ile 
amacımız; sürdürülebilir, uygulaması keyifli, kolay ulaşılabilir, online canlı uzman desteği 
ve eğlenceli grup paylaşımları ile sağlıklı yaşamı desteklemek…

Sabah 
Ritüelleri

Sağlıklı ve 
Leziz Tarif 
Önerileri

Yoga 
Videoları

Aromaterapinin 
Kolay Kullanımı

Akşam 
Pilatesi

Sadeleşme 
Oyunu

*Program boyunca kullanılan ENYA entegre yaşam telefon uygulaması, AppStore veya Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilmektedir.



Hazır İçeriklerimiz
 Mobil Simülasyon Kataloğumuz

 Dijital Eğitim Kataloğumuz 



 İletişimde Dil Kalıpları
Dil kalıplarını ustaca kullanıp zor durumlarla 
bile başa çıkmayı ve etkin bir iletişim 
kurmanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

 Verimli Toplantılar 
Yaptığınız toplantıların daha verimli geçmesi 
adına toplantı öncesi, sırası ve sonrasında 
neler yapılması gerektiğine odaklanıyoruz.

 Geri Bildirim
"Geri bildirim vermek her iki taraf için de 
keyifli ve faydalı hale nasıl getirilebilir?" 
sorusuna beraber cevap arıyoruz.

 Şikayet Yönetimi
Çağrı merkezlerine sıkça gelen müşteri 
şikâyetlerinin nasıl karşılanacağını ve çözüme 
kavuşturulacağını deneyimlemeyi 
amaçlıyoruz.

SimulApp Mobil Simülasyon Kataloğumuz

 Etkili Portföy Yönetimi 
Portföyümüze yaklaşım stratejilerimizi ve yol 
planımızı birlikte gözden geçireceğiz. 

 Kredi Görüşmesi (Bireysel) 
Müşteri Temsilcilerinin, müşteri talep ve 
ihtiyaçlarına yönelik farklı davranışsal 
yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. 

 Kredi Görüşmesi ( Kurumsal/Ticari/KOBİ)  
Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentasyonlarında 
müşteri ziyaretinde farklı yetkinlik seviyesinin 
geliştirilmesini amaçlıyoruz. 

http://www.nartechnology.com/tr/simulapp

https://www.naregitim.com/egitim/detay/iletisimde-dil-kaliplari
https://www.naregitim.com/egitim/detay/verimli-toplantilar
https://www.naregitim.com/egitim/detay/geri-bildirim
https://www.naregitim.com/egitim/detay/sikayet-yonetimi
https://www.naregitim.com/egitim/detay/etkili-portfoy-yonetimi
https://www.naregitim.com/egitim/detay/kredi-gorusmesi-(bireysel-segmentasyon)
https://www.naregitim.com/egitim/detay/kredi-gorusmesi-(-kurumsal---ticari---kobi-segmentasyon)
http://www.nartechnology.com/tr/simulapp


Dijital Eğitim Kataloğumuz

 İletişimde Yeni Yaklaşımlar

 Problem Yok

 Kişisel Farkındalık Online Eğitimleri

 Kişisel Farkındalığın Gücü

 Anlıyorum Öyleyse Varım

 Geri Bildirim Online Eğitimleri

 Geri Bildirimin ABC’si

 Takdir Et, Takdir Al

 Kişisel Verimlilik Online Eğitimleri 

 Enerjini Yönet

 Zaman Çalıcılar

 Önceliklerine Karar Ver

 Efektif Toplantı Yönetimi

Yetkinlik Online Eğitim Kataloğu

 Karlılık Yönetimi*

 Finansal Matematik*

 Dış Ticaret Online Eğitimleri*

 Dış Ticaretin Temelleri

 Dış Ticaret Teslim Şekilleri

 Dış Ticaret Ödeme Şekilleri

 Dış Ticaret Online Simülasyon*

 Birinci Seviye Dış Ticaret Görüşmeleri

 İkinci Seviye Dış Ticaret Görüşmeleri

 Üçüncü Seviye Dış Ticaret Görüşmeleri

Teknik Online Eğitim Kataloğu

*Kullanım öncesi güncelleme yapılacaktır.

https://www.naregitim.com/egitimler/e-egitim

http://www.naregitim.com/egitim/detay/iletisimde-yeni-yaklasimlar
http://www.naregitim.com/egitim/detay/problem-yok
http://www.naregitim.com/egitim/detay/kisisel-farkindalik--kisisel-farkindaligin-gucu
https://www.naregitim.com/egitim/detay/kisisel-farkindalik--anliyorum-oyleyse-varim
http://www.naregitim.com/egitim/detay/geri-bildirim--geri-bildirimin-abcsi
http://www.naregitim.com/egitim/detay/geri-bildirim--takdir-et,-takdir-al
https://www.naregitim.com/egitim/detay/kisisel-verimlilik--enerjini-yonet
http://www.naregitim.com/egitim/detay/kisisel-verimlilik--zaman-calicilar
http://www.naregitim.com/egitim/detay/kisisel-verimlilik--onceliklerine-karar-ver
https://naregitim.com/egitim/detay/kisisel-verimlilik--efektif-toplanti-yonetimi
https://www.naregitim.com/egitim/detay/karlilik-yonetimi
https://www.naregitim.com/egitim/detay/finansal-matematik
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaretin-temelleri
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaret-teslim-sekilleri
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaret-odeme-sekilleri
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaret-simulasyonu---birinci-seviye-dis-ticaret-gorusmeleri
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaret-simulasyonu---ikinci-seviye-dis-ticaret-gorusmeleri
https://www.naregitim.com/egitim/detay/dis-ticaret-simulasyonu---ucuncu-seviye-dis-ticaret-gorusmeleri
https://www.naregitim.com/egitimler/e-egitim


Kredi Videoları * 

 Banka İlişkileri ve Memzuc Kullanımı (Üretimde)
 Sektör Bilgisinin Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler (Üretimde)
 SWOT Analizi 
 İstihbarat Kavramı ve Önemi
 Kayıt dışı Analizi 
 Kredinin Tanımı ve 5K Prensibi 
 Kredinin Türleri (Üretimde)
 Kredinin Türleri -2.
 Kredilerde Teminat Kavramı (Üretimde)
 Kredilerde Vade Kavramı (Üretimde)
 Kredilerin Kullanım Amaçları 
 Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Ve Yönetimi (Üretimde)
 Kredi Teklifinin Yapılandırılması ve Faaliyet Alanına Uygun Kredi Tahsisi 
 Kredilerde Seyyaliyet Kavramı (Üretimde)
 Kredilerde Pari Passu Kavramı (Üretimde)
 Tahsisten Tahsilata Kadar Süreç Yönetimi 
 Firmalarda Riskler
 Finansal Erken Uyarı Sinyalleri (Üretimde)
 Finansal Olmayan Erken Uyarı Sinyalleri (Üretimde)
 Yasal Takip Ve Yapılandırma Süreçlerine İlişkin Genel Bilgilendirme (Üretimde)
 Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık Hataları  (Üretimde)
 Sorunlu Kredilerin Bankaya Maliyetleri Ne Olur?  
 Duyarlılık Analizi

 Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler 
 Muhasebe Kavramı (Üretimde)
 Tek Düzen Hesap Planı ve Hesapların İşleyişi (Üretimde)
 Muhasebede Kayıt Aşamaları ve Fonksiyonları (Üretimde)
 Temel Mali Tablolar – Bilanço
 Temel Mali Tablolar – Gelir Tablosu ve Mali Tabloların Sınırları 
 Analiz Türleri (Yatay, Dikey, Oran)
 Aktif Kalemlerin Analizi 
 Pasif Kalemlerin Analizi 
 Gelir Tablosu Kademeleri 
 Gelir Tablosunun Analizi 
 Faaliyet Döngüsü 
 EBITDA (Üretimde)
 Açık Pozisyon (Üretimde)
 Bilanço Makyajlama
 Aktarma – Arındırma 
 Fon Akım ve Nakit Akım Tablosu 
 Konsolide Bilanço Oluşturma 
 Ziyarete Hazırlık Ve Ziyaret Yönetimi (Üretimde)
 Firmanın Moralitesi (Üretimde)
 Firma Ortaklarının Moralitesi (Üretimde)
 Firma Yöneticilerinin Moralitesi (Üretimde)
 Ticari Faaliyet Kavramına İlişkin Önemli Noktalar (Üretimde)
 Firmanın ve Ortakların Varlıkları (Üretimde)

* 2D motion graphics animasyon yöntemi ile mp4 formatında üretilmiştir. Kullanım öncesi güncelleme yapılacaktır.

Teknik Online Eğitim Kataloğu (devam)



Platformlarımız
 SimulApp Mobil Simülasyon Geliştirme Platformu 

 Journey Dijital Öğrenme Yolculuğu Platformu

 3DMeet Immersive Öğrenme Platformu

 Nar Eğitim Portalı



SimulApp, kullanıcı dostu ve görsel 

olarak simülasyon akışını 

tasarlamaya imkan veren yönetici 

ara yüzüyle, herhangi bir dış bir 

kaynağa ve teknik bir beceriye 

ihtiyaç duymadan kurumlara kendi 

ekipleriyle kendi mobil 

simülasyonlarını oluşturma imkanı 

veriyor.

Teorik ve simülatif yaklaşımı 

bir araya getiren SimulApp ile 

gerçek yaşamı, en etkileşimli 

şekilde ve gerçek yaşam tepkileri 

ile simüle edebildiğimiz 

için kullanıcı bağlılığını arttırıyoruz.

SimulApp, kullanıcılar için 

kişiselleştirilmiş geri bildirim, 

eğitim yöneticileri için detaylı 

rapor imkanı veriyor. Kullanıcıların 

her adımdaki tepkileri detaylı bir 

şekilde analiz edilebiliyor.

SimulApp ile hazırlanabilecek 

senaryoların çeşitliliği, konu 

uzmanının yaratıcılığına bağlı 

olarak sınırsızdır diyebiliriz.

SimulApp'i sadece öğrenme 

etkinliğini artırmak için değil aynı 

zamanda ölçümleme için de 

kullanabilirsiniz.

SimulApp Mobil Simülasyon Geliştirme Platformu

SimulApp’in tanıtım videosuna bu linkten erişebilirsiniz.

http://www.nartechnology.com/tr/simulapp


Journey, aşırı yoğun ve dikkati dağınık günümüz 

çalışanları için odağına mikro-öğrenme ve zamana 

yayılmış aralıklı öğrenmeyi (spaced learning) alıyor. 

Journey, eğitimlerinizi birer etkinlik değil de süreç gibi 

tasarlamanıza imkan veriyor. Basit ve pratik öğrenme 

deneyimleri yaratarak çalışanlarınızı sürekli 

geliştirmenizi sağlıyor. 

Journey ile öğrenme yolculuklarınızı

kolayca oluşturup, zamana yaygın olacak şekilde 

paylaşabilirsiniz. 

Journey hakkında detaylı bilgiye bu linkten erişebilirsiniz.

Journey Dijital Öğrenme Yolculuğu Platformu

https://www.journeyapp.com/tr/ana-sayfa


Gerçek sınıf eğitimi deneyimini yaşatabilecek birçok 
fonksiyonu bulunan 3DMeet platformu ile;

 Katılımcılarımız ve eğitimcilerimiz 3 boyutlu sanal 

bir dünyada kendi özelleştirebildikleri avatarlarıyla 

bir araya gelerek, immersive bir öğrenme deneyimi 

yaşayabilirler. 

 Eğitim ya da toplantı yapılacak farklı sanal dünyalar 

seçilebilir. (3DMeet içinde 30’un üstünde farklı 

hazır sanal ortam bulunuyor.) 

 Eğitimci, farklı formattaki içeriklerini eğitim öncesi 

platforma kaydedebilir, katılımcılar ile sunum, 

kamera ve ekranını paylaşabilir, dilerse katılımcıdan 

paylaşmasını isteyebilir. 

 Katılımcılar avatarları ile yakınına geldiği diğer 

katılımcılarla ‘nearby voice’ özelliği ile sadece kendi 

aralarında konuşabilir, dolayısı ile grup çalışmaları 

yapabilir. 

3DMeet Immersive Öğrenme Platformu

3DMeet’in tanıtım videosuna bu linkten erişebilirsiniz.

https://www.dropbox.com/s/tr0c3xn5utgtx2m/3DMeet Training Video - English Narrator.mp4?dl=0


NAR Eğitim Portalı 
Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)

NAR Eğitim Portalımız ile 

çalışanlarınızın video, doküman, 

infografik, e-ders, podcast gibi farklı 

yöntemlerle hazırlanmış dijital 

öğrenme içeriklerimize erişmesini 

sağlayabilir,   

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)’mizin 

sınav yönetimi, anket yönetimi ve 

rapor yönetimi gibi fonksiyonlarını 

kullanmanın yanı sıra çalışanların 

etkileşimde bulunmasına imkan 

vererek sosyal öğrenmeyi 

kolaylaştırabiliriz.

www.naregitim.com

http://www.naregitim.com/


Ölçme & 
Değerlendirme Araçlarımız

 Öğrenme Çevikliği Envanterleri 

 Satış, Duygusal Zeka ve Yönetim Performansı Envanterleri 

 Soru Bankası, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 



Hızla değişen ve öngörülemeyen dünyada, 

merkezine Öğrenme Çevikliği’ni koyan ve yedi 

farklı boyutta değerlendirmesini yapan  iş 

ortağımız Agile Partners ile öğrenme 

çevikliğinin yanı sıra kurumunuzun 

yetkinliklerini de ölçümleyerek çalışanlarınızla 

ilgili çok yönlü bir değerlendirme elde 

ediyoruz.

Uygulamalarımızda stratejik iş ortaklarımız 

Criterion Partnership ve TALENTx7 tarafından 

geliştirilen envanter ve egzersizler kullanarak 

çalışanlarınızın güçlü ve gelişime açık yanlarını 

belirliyoruz. Anında geri bildirim ile gelişimi 

tetikliyor, hızlı öğrenen ve uygulayan 

yeteneklerinizi sizin için keşfediyoruz.

Agile Partners Öğrenme Çevikliği Envanterleri



Amerika’daki performans geliştirme yönetimi 
danışmanlığı yapan iş ortaklarımızdan 
Persona Global üzerinden farklı alanlardaki 
kapsamlı online envanterleri ile 
çalışanlarınızın (ve envanterin konusuna göre 
kimi zaman beraber çalıştıkları ekip 
arkadaşları, yöneticileri vs ile beraber) 
dönüşleri doğrultusunda sistem üzerinden 
kapsamlı rapor ve öneriler hazırlıyoruz. 

Bununla beraber hem katılımcılarla birebir 
geribildirim görüşmesi yapabiliyor, hem de 
ilgili birime genel değerlendirmemizi / 
önerilerimizi sunuyor ve beraber neler 
yapabileceğimizi konuşuyoruz.

Sunduğumuz envanterlerimizden birkaç 
örnek;
• Duygusal Zeka Envanteri
• Satış Yetkinliği Envanteri
• Yönetim Performansı Envanteri

Persona Global Envanterleri



Niva 3D3 Soru Bankası ve Ölçme, 

Değerlendirme Platformu ile

kurumunuza özel sınav ve soru bankası 

hizmetleri ile kurumunuzun teknik ve 

davranışsal yetkinlik gelişimini dinamik 

olarak izleyebilirsiniz.

Niva 3D3, teknik ve kişisel gelişim 

eğitimlerinizin verimliliğini 

kurumunuza özel hazırladığı sınavlar ve 

soru bankası hizmetleri ile 

ölçerek yetkinlik bazlı profesyonel 

değerlemesini yapar, gerçek zamanlı 

eğitim müdürlüğü ve İK destek 

raporları üretir.

Teknik ve Davranışsal yetkinliklerdeki 

gelişimi kişi, şube, iş kolu, bölge bazlı 

izleyip raporlar. 

Niva 3D3 Soru Bankası, Ölçme ve Değerlendirme



Bizi nasıl takip edebilirsiniz?

www.naregitim.com www.nartechnology.com

https://twitter.com/NarDanismanlik
https://twitter.com/NarDanismanlik
https://www.facebook.com/NarEgitimveDanismanlik
https://www.facebook.com/NarEgitimveDanismanlik
https://www.linkedin.com/company/nar-egitim-ve-danismanlik/
https://www.linkedin.com/company/nar-egitim-ve-danismanlik/
https://www.facebook.com/nartechnology/
https://www.facebook.com/nartechnology/
https://www.linkedin.com/company/nartek-technology/
https://www.linkedin.com/company/nartek-technology/
https://www.instagram.com/naregitimvedanismanlik/
https://www.instagram.com/naregitimvedanismanlik/

