
Beyin Profili Uzmanlık Sertifikasyonu
Beyin Profilleri, gelişmiş bir Duygusal Zeka değerlendirme aracının gücünü, etkili, hızlı ve anlamlı bir iç 
görü için bir sayfaya indirger. Profiller, Duygusal Zeka pratik kelime dağarcığı oluşturmak için seçmeden 
geliştirmeye kadar yetenek gelişimi döngüsü yoluyla çok çeşitli öğrenme ve geliştirme programlarında 
idealdirler. 

Üç  ayrı  profil ve çok değerli kontrol  tablosunu içeren bu dikkat çekici araçlardan fayda sağlamayı 
öğrenin.. ve Beyin Profili Uzmanlık Sertifikasyonuna sahip olun.

“Üç  yıldan  fazla bir zamandır Six Seconds'ın araçlarını kullanmaktayım ve müşterilerim hem iş hem de 
özel yaşamlarında gelişim ve gelişme için önemli bir değer olan iç görüler buluyorlar.”

- Dr. Abdulhai Megdad, CEO, Mega Consult

BPC Brain Profili Uzmanlık
SERTIFIKASYONU THE IMMOTIONAL INTELLIGENCE NETWORK
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EQ Kilidini Açmak eğitimine katılın ve daha sonra  bir 
“Beyin Profili Uzmanı” olun ve ...

Değişken piyasalarda ve hızlı değişimde, 

gerçekten performansı  yaratan nedir? 

Nörobilimden ve örgütsel araştırmalardan gelen 

yeni bilgiler, farkı yaratan anahtar faktörleri 

ortaya koymaktadır.

Interaktif bir eğitimle, yöneticiler ve yönetsel 

performansın artırılmasından sorumlu kişiler, 

insanlarla daha iyi çalışabilmek için önemli iç 

görülere ve güçlü araçlara erişecektir. “Duygusal 

Zeka” sadece insan becerileri için moda bir 

kelime değil, performansı geliştirmek için özel, 

öğrenilebilir ve ölçülebilir bir beceri setidir.

İçeriği ve güvenilirliği ile duygusal farkındalık getiren harika bir program. Mükemmel seviyede etkileşim, teori ve 
aktiviteler.
Marcelo De Paulo, Eğitim & Gelişim Direktörü, Viceroy Hotels

Sertifikasyonun Faydaları

•

•

•

•

•  Duygusal Zekanın değerini ve Duygusal Zekadan
yararlanma vizyonunuzu netleştirin.

DEĞİŞKEN, BELİRSİZ, KARMAŞIK ve MUĞLAK
(VUCA) şartlarında liderler için Duygusal Zekanın
ve Beyin Profillerinin iç görülerinin neden gerekli
olduğunu görün.

 Üç Duygusal Zeka Profili ve EQ Kontrol Tablosunu
niçin ve nasıl kullanacağınızı öğrenin.

 Kendi EQ, BEYİN TARZINIZI VE BEYİN
YETENEKLERİNİZİ ve gelişim için bu Duygusal Zeka
iç görülerden nasıl yararlanacağınızı anlayın.

 Pratik kurumsal uygulamalarda Profilleri nasıl
kullanabileceğinizi görün: İletişim, Yetenek,
Strateji.
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1.Adım: EQ Kilidini Açmak

Duygusal Zekanın ne olduğunu, neden ve nasıl çalıştığını 
öğrenerek Six Seconds'un araştırma tabanlı metod ve 
araçlarını da deneyimleyin. 1 gün sınıf eğitimi.

Araç ve yöntemlerle pratik yapın: Deneyiminizi paylaşın.

2.Adım: Beyin Profili Uzmanlık Sertifikasyonu

İç görü ve performansı geliştirmek için dört güçlü, pratik 
Duygusal Zeka aracını kullanmayı öğrenin. 1 gün sınıf 
eğitimi.
Araç ve yöntemlerle alıştırma: Proje tabanlı öğrenme.

Core: EQ Değerlendirici 
EQ Uygulayıcı Sertifikasyonu*

Gelişime yönelik kanıta dayalı bir yaklaşım için Duygusal 
Zekayı ölçme amacıyla donanımlı hale gelin. 2 gün sınıf 
eğitimi.
Araç ve yöntemlerle alıştırma: Proje tabanlı öğrenme. Yetkinlik gösterme

EQ Entegrasyon*

Öğrenme / Sosyal – Duygusal Zeka öğrenimi inşa etme/ 

koçluk yapma /danışmanlık alanlarında işinizi kolaylaştıran 

araçları ve yöntemleri öğrenin.
Uygulama projesi

İleri Seviye Sertifikasyon*
Six Seconds'un araçlarını ve yöntemlerini kullanmak 
suretiyle Sertifikalı Duygusal Zeka Yönetim Uzmanı, 
Sertifikalı Duygusal Zeka Koçluğu veya Sertifikalı Duygusal 
Danışmanı olarak uzmanlık geliştirin
Vaka Çalışması

Ustalık Sınıfı*

Duygusal Zeka Ağı'nın liderlerine katılın.

MC

Duygusal Zekanın değerini keşfetmek için oldukça pratik bir program.
Dr Martin Gardner, Yönetim Geliştirme Müdürü, Adgas

UEQ

*Bu sertifikasyon eğitimleri henüz Türkçe sunulmamaktadır.

Duygusal Zekayı 
deneyimlemeye başlayın. 

EQ Duygu-Düşünce- 
Davranış kartlarını kullanın.

Six Seconds EQ ağının 
parçası olun.

Duygusal Zekayı pratik 
araçlarla sunun.

Beyin Profillerini kullanın.

Beyin Profili Uzmanlığı 
Sertifikasyonu sahibi olun.

Duygusal Zekayı içselleştirin, 
ölçün ve geliştirin.

TSV Profili + SEI araç setini 
kullanın.

EQ Değerlendirici 
Sertifikasyonu sahibi olun.

Duygusal Zekayı pratik hale 
getirin.

Başlangıç Setini kullanın.

Profesyonel olun.

Duygusal Zeka Koçu, 
Eğitmeni veya Danışmanı 
sertifikası sahibi olun.

Harekete Öncülük Edin

İleri Seviye Uygulayıcı 
sertifikası sahibi olun.
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Six Seconds Duygusal Zekayı harekete geçiren Modeli uygulamada 3 önemli alan 

Kendini Seç – Daha maksatlı olmak (amaçladığınızı yapmak)

Kendini Ver – Daha amaca yönelik olmak (bir neden için yapmak)

Bu model hem basit hem de somuttur. Öğrenmesi kolay, pratik ve eylem 

Modeli daha da pratik hale getiren sekiz tane öğrenilebilir, ölçülebilir 
yetkinlik vardır; bunlar EQ Değerlendiricisi Sertifikasyonu kapsamındadır.

Bölüm 1:EQ Kilidini Açmak

Kendi alanında yegane olan bu eğitim, Duygusal Zekayı 

(EQ) iş ve günlük yaşamlarına katmak isteyen insanlar için 

idealdir.

Duygusal Zeka ile değer yaratmak ve bu yöntemin sizde 

nasıl işe yaradığını görmek için kendinizi Six Seconds'ın 

benzersiz yaklaşımına bırakın.

Bu programda sizler...

Duygusal Zekaya dair net bir “görüş” geliştirecek.

Duygusal Zekanın uygulanabilir olmasını sağlayan bir yöntem olarak 
Six Seconds Modeli’ni keşfedeceksiniz.

Beyin, duygular ve performans hakkındaki son araştırmaları gözden 
geçirecek.

Vizyonunuzu netleştirecek ve kendi EQ gelişiminiz için temel hedefler 
belirleyecek.

Duygu, Düşünce, Davranış (DDD) Kartlarını EQ ‘yu tanıtmak ve belirli 
zorlukları çözmek için kullanmayı öğreneceksiniz. DDD kartlarınız 
EQ’yu deneyimlemek ve paylaşmak için bir hediyedir.

“Duygusal Zekanızı ve etkilediğiniz kişileri geliştirmek için mükemmel uygulamalı 
deneyimsel eğitim. Yolculuğun zirveden başladığı için tüm liderler için mutlaka 
alınması gereken bir eğitim.”
Sarojini Rao, Müdür, Indus Uluslararası Okulu, Bangalore, Hindistan

Kilidini Açmak Six 

Duygusal zeka, duyguları etkili bir 
şekilde kullanma becerisidir ve 
hayatta başarılı olmak için temel 
oluşturur... ve Dünya Ekonomik 
Forumunun belirlediği 21. Yüzyılın 
önde gelen becerilerinden biridir. 
Bu eğitim, bu öenmli yetkinliğinizi 
geliştirme kapasitenizi inşa 
etmektedir.

EQ 
Seconds'un 
etkili Sertifikasyonlar
dizisinin ilk adımıdır.

https://
www.hayatinritmi.com.tr/tr/
six-seconds-
sertifikasyonlari-31

ile başlar. Kendini Tanı – Daha fazla farkında olmak (ne yaptığınızı bilmek) 

odaklıdır. Duygusal Zeka bilimini uygulamaya geçirmek için bir süreç 

çerçevesi sağlamaktadır.

•  

•  

•  

•  

•  



Bölüm 2:Beyin Profili Uzmanlık Sertifikasyonu

En son araştırmalara dayanarak, 
Duygusal Zeka ile nasıl somut değer 
yaratabileceğiniz hakkında bilgi 
edinin. Beyin Profilleri güçlü, pratik 
ve son derece merak uyandırıcıdır.

Araçlar, modele gömülü olan 
Duygusal Zekanın pratik bir tanımını 
temel alır: Duygusal Zeka, rasyonel + 
duygusal verileri etkili kararlar 
vermek için harmanlayarak en iyi 
sonuçları elde etme yeteneğidir.

İç görü ve performansı geliştirmek için dört adet 

güçlü, pratik araca erişmek için bir EQ Beyin Profili 

Uzmanlığı sertifikası alın. Eğitim, profillerin pratik 

uygulamalarına odaklanır. Böylece araçları ve bunları 

kullanmanın belirli yollarını anlayarak eğitimden 

ayrılırsınız. Ayrıca:

Beyin Tarzlarını farkındalığını arttırarak iletişimi 

geliştirin.

Beyin Yetenekleri çerçevesinde bir görüşme (veya 

koçluk seansı) yaparak seçmeden geliştirmeye kadar 

yetenekleri güçlendirin.

Bir ekip hakkında iç görü ve ekibin en verimli şekilde 

nasıl amaçlarına ulaşabileceğine dair iç görü için EQ 

Kontrol Tablosunu kullanarak stratejinin insan tarafına 

odaklanın.

Bu programda öğrenecekleriniz...

Bilgiyi işlerken duygu ve bilgiyi nasıl 
harmanlandığınızı fark edin.

Kendi BEYİN TARZI ve BEYİN 
YETENEKLERİNİZİ öğrenin.

Eğitmenliğinizi, Koçluğunuzu ve İnsan 
Gelişimini iyileştirmek için bu üç Duygusal 
Zeka Profilinden faydalanın.

EQ Kontrol Tablosu kullanarak takımlar 
hakkında iç görü edinin.

Beyin Özet, Beyin Yetenek, Beyin Keşif ve 
Kontrol Tablosu profillerini satın alıp 
yönetebilen bir Six Seconds Beyin Profili 
Uzmanı olarak sertifikalandırılmış olun.

“Duygusal Zeka, iş geliştirme için hayati önem taşımaktadır. Ancak şirketlerde 
yaklaşık 30 yıldır devam eden çalışmalarımda, Duygusal Zeka bana hiç bu kadar ilgi 
çekici bir şekilde açıklanmamış, gösterilmemiş ve sunulmamıştı. Bol bol paylaşan 
mükemmel bir eğitmen. Bu gerçekten 20 yıldır katıldığım EN İYİ program..”
Joni Peddie, Bizcomm Group Doktoru & Eğitmeni, Gibbs Ticaret Okulu, Johannesburg, Güney Afrika

Rasyonel

Değerlendiren

Pratik

Duygusal

Yenilikçi

İdealist

Odak

Kararlar

Motivasyon

•   

•   

•   

•   

•   
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Beyin Profilleri Hakkında

The overall average of
the nation-wide sample 
is 100.

Legend:

Challenge Area (65-81)
Emerging Area (82-91)
Functional Area (92-107)
Skilled Area (108-117)
Expert Area (118-135)

Beyin Özet Profili 
Beynimizin temel verileri nasıl 
işlediğinin sentezi.

Beyin Yetenek Profili 
Sonuç üretmek ve geleceği 
oluşturmak için anahtar yetenekler.

Beyin Keşif Profili
Beyin Tarzı ve Yeteneklerini 
performansa bağlar.

EQ Kontrol Tablosu

Duygusal Zeka ve Beyin Tarzından Yetenekler'e ve daha 
sonra da performansa kadar olan bağlantıyı gösteren bir 
ekibin 1 sayfalık özeti.

7-18 arası genç yaşlar için de mevcuttur 7-18 arası genç yaşlar için de mevcuttur

7-18 arası genç yaşlar için de mevcuttur

Profiller beyninize etkili, hızlı ve anlamlı bir iç görü sağlamak için gelişmiş bir 

değerlendirme aracının gücünü bir sayfaya indirger. 

Profiller Duygusal Zekayı somut bir değere dönüş t ürmek için basit ama ciddi bir yaklaşım sunmaktadır. FedEx 

operasyon müdürünün sözleriyle: “Sonunda, Duygusal Zeka hakkında sadece konuşmakla kalmıyoruz - artık gerçekten 

kullanabileceğim bir şeye sahibim.”

Sadece bir sayfada, her bir profil Duygusal Zekayı eyleme geçirecek güçlü bir iç görü sağlar.



Duygusal Zeka Pratik Hale Getirildi

Duygusal Zekanın öğrenilebilir, ölçülebilir olmasının “farkı yaratan fark” 

olduğuna dair giderek artan araştırma kanıtları bulunmaktadır.”

 — .” https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/is-yasaminda-duygusal-zeka,125

Temel Duygusal Zeka becerilerini insanlar ve organizasyonlar için yararlı olacak şekilde nasıl 
ölçüyorsunuz? Duygusal Zekaya dair birçok yaklaşım vardır, ancak bunların çok azı hem kesin hem 
de etkilidir. İş yerleri, kurumlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,  Six Seconds'un yöntem ve 
araçlarını bilimsel, küresel ve pratik oldukları için kullanmaktadırlar.

SEI veya “Six Seconds Duygusal Zeka”, giriş niteliğinde 1 sayfalık profillerden tam kapsamlı raporlara kadar eksiksiz bir 
araçlar bütünüdür. SEI, dört farklı değerlendirmeden gelen bir düzine ayrıntılı rapor içerir. Beyin Profilleri, tam bir SEI 
değerlendirmesinden elde edilir ve derin bir psikometrik değerlendirmeyi 1 sayfalık öze indirger.

Bu araçları bu kadar güçlü yapan nedir?

Bilimsel
Mevcut araştırmaları pratiğe dönüştüren bir araştırma kuruluşu olarak, Six Seconds araçları alanının en iyisi olan 
psikometrik özelliklere sahiptir ve EQ metrikleri için ilk yapay zeka dahil olmak üzere gelişmiş analitiği kullanır. Six 
Seconds hakkında daha fazla bilgi edinin:  https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/six-seconds,124

Pratik

Soyut bir tanılama sağlayan diğer psikometrik 
araçlardan farklı olarak, SEI Duygusal Zekayı 
kullanmak ve geliştirmek için bir süreç 
sunmaktadır. Burada Duygusal Zekanın eyleme 
geçirilmesi için eksiksiz bir kitaplar, müfredat, 
araçlar ve kaynaklar sistemi vardır. Bu yöntemin 
Amadori'den FedEx'e şirketlerde nasıl çalıştığını 
gösteren birçok örnek olay incelemesi için https://
www.hayatinritmi.com.tr/tr/is-yasaminda-
duygusal-zeka,125

Global

Biz dünya çapında bir topluluğuz. SEI, 20'den fazla 
dilde mevcuttur ve 127'den fazla ülkede 
kullanılmaktadır. Six Seconds'un küresel alanı, 
araçları her yerde konuyla ilgili herkes için uygun 
hale getirmeye yardımcı oluyor. En son global  
Yaşamsal Veriler araştırmasını keşfedin.https://
www.hayatinritmi.com.tr/tr/dunya-eq-raporu,169

https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/six-seconds,124
https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/is-yasaminda-duygusal-zeka,125
https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/dunya-eq-raporu,169
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Kayıt

“Bu, katıldığım en değerli eğitim. Kendimi yaratmaya ve güçlendirmeye odaklanmak için bana izin 
verdi, böylece karşılığında ilişkilerimi ve kurumumu güçlendirebilirim.” 
Catherine Utian, Direktör, Organizasyonel Gelişim ve Öğrenim. Banner Good Samaritan Regional Tıp Merkezi

Iletisim

Sanem Ceyhan - (216) 687 09 77 

sanemceyhan@hayatinritmi.com.tr 

info@hayatinritmi.com.tr

Kayıt için başvurunuz: 

https://www.hayatinritmi.com.tr/?p=pdfin&id=6 

Eğitim hakkında:  

https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/beyin-profili-

uzmanlik-sertifikasyonu-2gun,157

Program ücretleri hakkında detaylı bilgi için 

bizimle iletişime geçin!

Kimler katılmalı
Performansın insan tarafını geliştirmek için çalışan herkes. 
Önkoşul: EQ Kilidini Açmak, Beyin Profili Uzmanlığı 
Sertifikasyonundan önce önkoşuldur.

Sertifikasyon gereklilikleri
Sertifikasyon sürecini tamamlamak için, katılımcılar kurs 
öncesi ve kurs sonrası online çalışmaları tamamlamalı, 
programa katılmalı, yöntem ve araçlarla ilgili yeterlilik 
göstermeli ve sertifika şartlarını takip etmelidir.

Lütfen 12 ACE birimi de dahil olmak üzere yıllık yenileme 
gereksinimlerine dikkat edin. Sertifika Yenileme ile ilgili 
ayrıntılar için: https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/six-
seconds-ace-akredite-surekli-ogrenme,167

.
.

https://www.hayatinritmi.com.tr/?p=pdfin&id=6
https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/beyin-profili-uzmanlik-sertifikasyonu-2gun,157
https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/six-seconds-ace-akredite-surekli-ogrenme,167


Six Seconds Hakkında

Six Seconds, iç görü, bağlantı ve amaçla dolup taşan bir dünya için 

öğrenilebilir, ölçülebilir, bilimsel Duygusal Zeka becerilerini uygulayan ve 

paylaşan global bir topluluktur.

Araştırmalar, Duygusal Zeka uygulamalarının etkililiği, refahı, ilişkileri ve yaşam 

kalitesini artırdığını göstermektedir. Dolayısıyla, vizyonumuz dünya çapında 

Duygusal Zeka becerilerini uygulayan bir milyar insandır.

1997 yılında kurulan Six Seconds, kendini %100 Duygusal Zeka gelişimine 

adamış ilk ve en büyük organizasyondur. Six Seconds, Duygusal Zeka ile değer 

yaratmak için en iyi uygulamaları araştırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. 

Sertifikasyon eğitimimizde, koçlar, eğitimciler ve liderler bu kanıtlanmış 

yöntemleri ve araçları öğrenmekte, güncel bilimi etkili uygulamaya 

dönüştürmektedir

25'ten fazla ülkede ofislerimiz ve temsilcilerimiz var olup topluluğumuz 157 ülkeye ulaşmaktadır. Müşterilerimiz, HSBC, FedEx, 
ABD Donanması, Emaar, Lenovo, okullar ve STK’lar ve dünyadaki bireyler gibi geniş oluşumları içermektedir. Çocukların 
öğrenmeyi sevdiği okullardan, insanların geliştiği kurumlara, hayatları yeniden inşa eden programlara kadar, Six Seconds'un 
çözümleri hayat değiştiriyor ve insanları olumlu bir geleceğe sahip olmaları için güçlendiriyor.

İşletmeler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar ve toplum kuruluşları, küresel geçerliliği, güçlü bilimsel 
temeli ve pratik uygulamaları nedeniyle Six Seconds'un araçlarını ve yöntemlerini tercih etmektedir.

“ Six Seconds fakültesi, dünyayı her seferinde bir kişiyi değiştirerek değiştirmeye 
bağlıdır. Bu iş geleceğin kendisidir.”

Sheryl E. Cohen, PhD., Direktör, Stephens S Wise Temple Erken Çocukluk Merkezi

“Bu eğitim, duygularımı derinden etkiledi ve dünyadaki değişime etki eden bir 
katalizör olma konusunda bana ilham verdi. Six Seconds'a teşekkür ederim!”

Heather Kantor, CFO

Duygusal Zeka yetkinliklerini 
kullanan bir milyar insanın varlığı 

ile dünyanın daha iyi bir yer 
olacağını düşünüyoruz.

Daha fazlası:

http://hayatinritmi.com.tr/tr/six-
seconds,124

https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/six-seconds,124



