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T-Manager, hem bireyler hem de kurumlar için gelişim araçları sunan bir

yetenek geliştirme modelidir.

Geleceğin insan ve organizasyon becerileri konusunda farkındalık sağlamayı;

bireyleri ve organizasyonlara bu beceriler üzerinde günümüz gerekliliklerine

uygun çevrimiçi gelişim görevleri ve kurslar ile gelişim imkanları sunmayı

amaçlar.

Bireysel Yetenek Yönetimi Platformu: pT-Manager

Kurumsal Yetenek Yönetimi Platformu: eT-Manager

Çevrimiçi Kurs Platformu: T-Manager Academy 

olmak üzere birbirlerine entegre üç platformdan oluşur.

T-Manager gelişim modelinin parçaları olan üç platform 

da bireyselliği, sosyal ağın gücü ile bir araya getirir.
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Ne Yapıyoruz?



İÇGÖRÜLERİMİZ
VE ÇÖZÜM
YÖNTEMLERİMİZ

Bu doküman, T-Manager' ın temel

felsefes�n� ve sunmak �sted�ğ�

faydayı açıklamak �ç�n

hazırlanmıştır.

01 Sosyal �zolasyon yaşam şekl�m�z� değ�şt�rd�. Ana
ürün, tamamlayıcı ürün ve �kame ürün dengeler�
değ�şt�.
D�j�tal platformlar artık ana ürün. Ancak rekabet yüksek ve g�derek yükselecek. Tamamlayıcı

ve �kame ürünler�n�z var �se, b�r fayda odağınız var �se, kend� k�tlen�z� oluşturmanız, rekabete

çözüm ortaklıkları ve �ş b�rl�kler� �le cevap vermen�z, n�sh alanlara ulaşmanız münkün.

Sadece b�r çevr�m�ç� kurs platformu, gel�ş�m mentoru ya da sosyal medya platformu değ�l�z,

Sosyal medya tek başına sosyal hayat, eğlence ve boş zaman demek. Ancak artık �nsanlar

d�j�tal dünyadan fayda bekl�yorlar. Sosyal medyayı b�r öğrenme ve gel�ş�m platformuna

çev�r�yoruz. Artık sosyal medya üzer�nden gel�ş�m araçlarına ulaşmak mümkün.

02 Geleceğ� şek�llend�rmek ve gelecekte var olmak
�nsanlar �ç�n merak ve kaygı unsuru.

Henüz tahm�n b�le edemed�ğ�m�z b�r geleceğ�n eş�ğ�ndey�z. Tek b�l�nen, geleceğ�

şek�llend�rmek ve gelecekte var olmak �ç�n sosyal becer�ler�m�z� gel�şt�rmek zorunda

olduğumuz. Sosyal becer�ler üzer�ne odaklanan, b�r topluluk öğrenmes�n� ben�ms�yoruz.

Sosyal hayatının kısıtlandığı zamanda sosyal becer� gel�şt�rmek ancak böyle mümkün.
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Sosyal platformlar; kısa �çer�kler, hızlı �lerleme �steğ�, �lg�m�z� çekene yönelme eğ�l�m� g�b�

refleksler gel�şt�rd�. Konsantrasyon şekl�n� değ�şt�rmeye odaklanmak yer�ne, günün

d�nam�ğ�ne uyum sağlayacak öğrenme modeller�ne odaklanmalıyız.

Gel�ş�m görevler� ve çevr�m�ç� kurslar, tüm kurs adımlarının görüntüleneb�ld�ğ�, adımlar

arasında gez�n�leb�len, terc�h ed�len hızda ve esnekl�kte öğrenmeye �mkan sağlayan b�r

yapıya sah�p.

İçer�kler� �zlemek, esk�den daha key�fl�yd�. Son b�r yılda dünya değ�şt�. Sosyal hayat d�j�tal

platformlara taşındı. Ancak, popüler b�r prof�l değ�lsen�z, varlığınızı gösteremezs�n�z. Ya

da sadece yorum ve l�ke �le var olmaya çalışmak artık caz�p değ�l.

Gel�ş�m görevler� ve çevr�m�ç� kurslar, b�r ek�p oyunu g�b� çalışır. Hem öğren�r hem de d�ğer

katılımcılardan oluşan ek�p �ç�nde var olursunuz. Formal etk�leş�m gerekmez. Gel�ş�m görev�

ve çevr�m�ç� kurs tartışmalarına katılarak etk�leş�mde kalırsınız.

Kısa �çer�kler�n dünyasında k�mse saatlerce süren b�r web�nar karşısında vak�t geç�rmek

�stemez. Konsantrasyon sürem�z ve oluşan yen� alışkanlıklarımız da buna müsaade etmez.

Çoklu görev becer�s� b�l�nçs�z b�r şek�lde gel�ş�yor. 

Yemek yerken, seyahat ederken, uyumadan önce, d�nlen�rken, yürürken öğreneb�lmek

mümkün. Gel�ş�m görevler� ve çevr�m�ç� kurslar, ses kayıtları, v�deolar, makaleler, tartışmalar

�çer�r. Hayat rut�n�n�ze göre öğrenme zamanınızı ve konunuzu planlayab�l�rs�n�z.

03 Sosyal medya platformları konsantrasyon süres�n�
ve şekl�n� değ�şt�rd�

04 İnsanlar �zley�c� değ�l oyuncu olmak �st�yorlar.
Çünkü hayat d�j�tal platfomlar üzer�nden akıyor.
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05 Öğrenme değ�ş�m�n en öneml� gerekl�l�ğ�, ancak
geleneksel öğrenme modeller� caz�bes�n� y�t�rd�.



06 Sınıf �ç� öğrenme kısıtlandı. Mevcut öğrenme
modeller� �nterakt�f öğrenme araçları sunmuyorlar.
Araştırmalara göre �nsanların büyük kısmı, topluluk öğrenmes�n� �st�yor. Ş�md�ye kadar

Bunun tek yolu sınıf �ç� programlardı.

Artık değ�l. B�r grupla b�rl�kte kursa ya da gel�ş�m görev�ne devam edeb�l�r. Konu hakkında

eş zamanlı olarak sohbet edeb�l�r, tartışab�l�rs�n�z. Üstel�k bunun �ç�n b�r kamera karşısında

oturmanız gerekmez. Sadece yorum yazmanız ya da �lg�n�z� çeken yorum sah�pler�n tak�p

etmen�z yeterl�.

07 Öğrenmede �nsan dokunuşu öneml�. Ancak �nsan
dokunuşunun taşındığı yer artık b�lg� artarımı değ�l,
paylaşım.

İnsanlar b�lg� �stem�yorlar. Çünkü onlarca kanaldan b�lg�ye ulaşab�l�yorlar. B�lg�y� aldıktan

sonra onunla ne yapacaklarını öğrenmek �st�yorlar. Gel�ş�m görevler�, k�ş�ler b�lg�y� alıp,

hayatlarında uyguladıktan sonra, değerlend�rme yapmak �ç�n kısa onl�ne

görüşmelerle uzmanlarla buluşmayı b�r gel�ş�m adımı olarak �çer�r.
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08 Sosyal medya en öneml� �let�ş�m kanalı. Ancak çok
sesl�l�k anlaşılmayı zorlaştırıyor. Çünkü prof�ller
aslında k�ml�ks�zler.
Sosyal medya, k�msen�n b�rb�r�n� anlamadığı b�r platform hal�ne geld�. Kullanıcı sayısı arttı ve

artık sadece s�z�n g�b� düşünenlerle buluşmanız mümkün değ�l. Bu konuda doğru

algor�tmaları artık sağlayamıyorlar. Sosyal medyanın en büyük sorununun �nsanların

b�rb�rler�n� anlamaması neden�yle ortaya çıktığını söyleyen b�rçok araştırma var. 

Prof�ller� k�ml�klend�r�yoruz.

MBTI k�ş�l�k anal�z�n� prof�ller� tanımlamak �ç�n kullanıyoruz. K�ş�ler

b�rb�rler�n�n özell�kler�n� açık b�r şek�lde göreb�l�yorlar.

09 B�reysel öğrenme ve gel�ş�m uzun süred�r popüler
b�r kavram. D�ğer taraftan başarılması tek başına
çok zor. İnsan sosyal b�r canlı.
B�reyselleşme hayatın her alanına sızmış durumda. Tab� gel�ş�m ve öğrenme de bu

alanlardan b�r�. Ancak �nsan sosyal b�r canlı, tek başına hedef�ne konsantre olmakta

zorlanıyor, mentorlük desteğ�ne �ht�yaç duyuyor. 

T-Manager, çevr�m�ç� topluluk öğrenmes�n� destekl�yor. Topluluğun gücünden destek ve

mot�vasyon alab�len b�r b�reysel gel�ş�m �mkanı sunuyor.



10 İnsan davranışlarının anlaşılması çözülmeye
çalışılan büyük denklemlerden b�r�

İnsan davranışları anlamlandıran b�r ver� bankası, pek çok alanda kullanılab�lecek çok

öneml� b�r kıymet olurdu.

T-Manager, gel�ş�m görevler� ve çevr�m�ç� kurslarda, �çgörüler� anlamak �ç�n her aşamada

m�n� öz değerlend�rme anketler� sunar. Bu anketler, k�ş�ler�n b�r konu hakkındak�

�çgörüler�n� anlamayı amaçlar. Bu ver�ler�, k�ş�l�k türler� başlıkları �le gruplandırır. 

Elde ed�lecek ver�, gel�ş�m model� ortaya koymak �ç�n kullanılacaktır.

11 Uzaktan çalışma, kurumsal �let�ş�m� ve sosyal
etk�leş�m� olumsuz etk�led�.

B�rçok ş�rket�n uzaktan çalışma �le �lg�l� temel sorunu �let�ş�m� kaybetm�ş olmak. İnsan b�r

gruba a�t h�ssetmed�ğ�nde, ver�m�n kaybeder.

T-Manager kurumsal b�r sosyal ağ �mkanı sunar.
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12
Uzaktan çalışma, yen� f�k�rler�n paylaşılması ve
kurum �ç� yaratıcılığı olumsuz etk�led� (kaldı k� zaten
çok �y� değ�ld�)

Yaratıcı f�k�r ve çözüm öner�ler�, rekabet�n en öneml� bel�rley�c�s�. Ancak ş�rket �ç�nde bu

d�nam�ğ� sağlamak zor.

T-Manager, kurumsal gel�ş�m platformunda, k�tlesel fonlama s�stemler�ne benzer b�r proje

öner� uygulaması sunar.



13 Yetenekler�n bel�rlenmes� kurumların en öneml�
sorunlarından b�r�.

Kurumlar bunun �ç�n çeş�tl� test ve anal�zler kullanıyor olsalar da dokümantasyondan öteye

g�dem�yorlar. 

T-Manager bu k�ş�l�k anal�z� alt yapısını kullanarak, çalışan yetenekler�n� prof�ller�nde göster�r.

B�r proje başlatılmak �stend�ğ�nde ya da ek�p oluşturulmak �stend�ğ�nde yetenek araması

yapılarak doğru çalışanlara ulaşılab�l�r.

14 Kurumsal eğ�t�m �mkanları kısıtlandı.

Kurum dışından b�lg� aktarımı onl�ne çalışmalara taşındı. Ancak eğ�tmenler yen� öğrenme

model� �ç�n hazır değ�ller. Tek araç uzaktan toplantı platformları ve bu platformlar üzer�nde

devam eden power po�nt sunumlar.

T-Manager çevr�m�ç� kursları ve gel�ş�m görevler� yen� b�r bakış açısı sunacak. K�ş�ler teor�y�

çevr�m�ç� kurslarla öğren�rken, nasıl uygulayacaklarını gel�ş�m görevler� �le öğreneb�lecekler.

Katılım sağlanan tüm kurslar ve görevler, prof�llerde l�stelenecek. Sosyal etk�leş�m�n

sağlandığından daha önce bahsetm�şt�k.
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15 Kurum �ç� öğrenme ve b�lg� paylaşım yolları
konusunda kurumlar b�r modele sah�p değ�ller.

T-Manager �le, kurum aynı zamanda kend� çevr�m�ç� kurslarını oluşturab�leceğ� b�r alt yapıya

sah�p olur. Kurum �ç�ndek� b�lg�, bas�t kurs hazırlama tekn�kler� �le paylaşılab�l�r.

16 İnsanların anlam arayışı ve kend�ler�n� tanıma
�sted�ğ� arttı. Herkes b�r gruba dah�l olmak �st�yor
ancak boşlukta yankılanan sesler g�b�ler.

İnsanlar kend�ler�n� ve çevreler�n� anlamak �st�yorlar. Çünkü daha önce tanımadıkları

d�nam�klerle karşı karşıyalar. B�rey�n çevres� sosyal medya �le b�rl�kte esk�den olduğundan

onlarca kat daha kalabalık. Ancak yalnızlık h�ç olmadığı kadar yaygın b�r h�s.

T-Manager, �nsanları ortak hedefler altında toplar, aynı anlayışları ve farklı anlayışları neden

aynı ve neden farklı olduklarını söyleyerek b�r araya get�r�r. Ortak b�rl�ktel�kler

bulmak �ç�n yollar sunar.


