
interactifs : iliskilerde daha etkin olmak için yalın olmayı yeniden ögrenmek(

,



Daha az kelime ile ama düzenli bir şekilde. . .

Daha az fikir üreterek ama  en doğrularıyla. . .

Daha az zamanda ama en iyi zamanlamayla. . . 

Daha az enerji ile ama daha etkin kullanımla. . . 



Profesyonel ilişkinin  üç “e” si

ekonomi :
Çalışanların (müdürler, yöneticiler, destek personeli, satış 
temsilcileri) maaş ve ücretleri pek çok iş dalı için en önemli 
maliyet kalemidir.  Bu kişiler, zamanlarının yarısından 
fazlasını (bazen %80’inden fazlasını) ya kendi ya da karşı 
tarafın inisiyatifiyle başlatılan yoğun bir iletişim faaliyetiyle 
geçirmektedir. 

ekoloji :
Bütün bu «konuşanlar» ve «dinleyenler» gündem ne olursa 
olsun, bir şirketin mesleki bilgisini, uzmanlığını,  stratejisini ve 
imajını yansıtırlar.  
Bu kişiler, günlük eylemlerinde üretirken, temsil edip satış 
faaliyetinde bulunurken, çevrelerindeki müşterilerine, iş 
ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına, çalışma arkadaşlarına ve 
medyaya karşı, sürekli olarak şirketlerinin çıkar ve imajını 
savunurlar.  
Bu ilişkiler, çevrelerine saygıyla beraber ekonomiyi, gücü ve de 
sağduyuyu birleştiren bir beceri gerektirir.

eğitim :
“İnteractifs Disiplini®”nin uygulanması iş ilişkilerini yönetme 
yeteneğini profesyonel kılıp geliştirir. Bu yeteneğin geliştirilmesi, 
şirketler için çoğunlukla, karlılık hedefinin düşük maliyetle 
ulaşılabilir kılınması sonucunu doğurur.
Bu yaklaşım tüm taraflar için daha yalın, daha saygılı ve daha 
rahat iş ilişkileri geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Sonuç olarak uygar davranışımızı sürdürerek daha verimli olmayı 
öneriyoruz.

                                                                           Philippe de Lapoyade
                                                                           CEO
                                                                           İnteractifs

«Ben İnteractifs Disiplini®ni 

ekolojinin birinci adımı ve 

hayatımın  bir temel kuralı olarak 

yaşıyorum. 

Bana her gün ve somut olarak 

iletişimimdeki gerçek niyetimin 

bilincine varmamı, 

daha yalın ve daha etkin hale 

getirerek iletişimimi daha iyi 

yapılandırmamı sağladı.  

Benim için  İnteractifs kendine ve 

karşındakine güvene dayalı bir 

iletişim önermekte.

Karşımdakilere ve de  

düşüncelerimin gerçekliği ve 

alçak gönüllüğüne saygı duyma 

yeteneğimi arttırdığını, 

böylece daha olumlu bir ortam 

yaratarak sağlığıma katkı 

sağladığını hissediyorum. 

İnteractifs in tüm araştırma 

geliştirme ekibine teşekkürler.»

Thierry Boiron
CEO 
Boiron Labovatuvarları



 İnteractifs Disiplini®: ilişki 
alanında bir kalite yaklaşımı

İnteractifs Disiplini® Philippe de Lapoyade ve bir grup yönetim ve 
iletişim uzmanı tarafından geliştirilmiştir. 

Bu disiplin, «iyi olanlar, iyi oldukları zaman nasıl hareket ederler ?» 
sorusundan hareketle ilişkiye dayanan ayrıntıların uzun gözlemlerinin 
sonucunda ortaya konmuş özgün bir yaklaşımdır.

Sonuç almayı ve nitelikli bir ilişkiyi teminat altına alırken, aynı zamanda 
kişiler arasında karşılıklı ilişkide güven ve takdir yaratan değişmezlerin 
tanımlarına ulaşılmıştır. İnteractifs mesleği netice olarak nitelikli ilişkinin 
profesyonel öğretisidir.

Bu öğreti ilişkisel beceriyi mesleki beceri ve metod/proses becerisi ile 
aynı profesyonel seviyeye koymayı amaçlamaktadır.

İnteractifs Disiplini®n uygulanması, tesadüfen ortaya çıkan davranışlar 
yerine bilinçli olarak yapılan davranışlara her gün sahip olabilme 
yeteneğidir. 

«İnteractifs’ in eğitimini verdiği şekilde 

ilişkinin profesyonelleştirilmesinin, 

mesleğimizin temel öğelerinden biri 

olduğu düşüncesindeyim.  

Metod, stil, görüşmelerin sağlam 

bir yapı  ile oluşturulması, görev ve 

ürünlere hakimiyetle birlikte Bankanın 

faaliyetlerindeki mükemmeliyetçiliğini 

oluşturmaktadır.»

Christian Duvillet
CEO 
LCL Group (Le Credit Lyonnais)

« Bu  bazen manipülasyon olarak 

algılanan yaklaşımların tersine, 

İnteractifs’in kurucusu Philippe de 

Lapoyade tarafından Fransa’da, diğer 

insanlarla müzakere ve ilişki konusunda 

çok  özgün ve çok  etkili bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. Bu şekilde kazanılan ilişki 

becerisi, şirketlerde kişisel etkinliğin 

artmasına imkan vermektedir.»       

Jean-Marie Ducreux
ESCP  Diploması, 
Columbia Üniversitesi MBA, 
ESCP-EAP’de Profesör

Editions de l’Organisation Yayınevinden çıkan  
Strateji : Rekabetçi Başarının Anahtarları adlı kitabından 
alıntıdır.



 Uygar davranmayı sürdürerek verimli olmak :

Sizinle nasıl konuşulmasını istersiniz?

Kuruluşundan beri, İnteractifs bu soruyu 20’den fazla 
ülkede yaklaşık 80.000 den fazla stajyer ve müşteriye 
yöneltti. Bu soruya tüm dünyada ortak bir  yanıt verildi : 
“İleti yalın, açık, doğrudan, kesin, özlü, konuyla doğrudan 
ilgili olmanın yanı sıra nezaket, saygı, incelik, içtenlik ve 
mümkünse biraz esprili bir biçimde iletilmelidir.” 
Bu yanıt evrenseldir, yanıt veren kişinin kültürüne, milliye-
tine, yaşına, cinsiyetine sosyal statüsüne göre değişiklik 
göstermez. Bu nedenle, konuştuğumuz kim olursa olsun, 
bizden böyle konuşmamızı beklediği varsayımından hare-
ket edebiliriz.

İnsanlar sizinle nasıl konuşur?

Pek çok toplantı ve diyaloga konuşulmayanlar, üstü kapalı 
söylenenler, imalar, öneriler, dolaylı göndermeler veya 
belirgin manipülasyonlar damgasını vurur. Bu, insanların 
doğrudan konuya girmek istediklerinde ya da başka bir 
deyişle, kabalaşmadan açık sözlü olmaya çalıştıklarında 
çoğunlukla istemeden gelinen noktadır. 

En basit ifadeyle İnteractifs Disiplini®nin kişilere 
kazandırdığı ; insanların kendileriyle nasıl konuşulmasını 
istedikleri ile kendilerinin diğer insanlarla konuşma 
biçimleri arasındaki farkı minimize etmektir.



Grup olarak:

- Grup halinde yapılan seminerlerimiz hem bir görevi 
gerçekleştirecek takımın oluşturulmasına hem de ekip 
üretkenliğine önemli katkıda bulunur. 

 - Seminerlerimiz yüksek değer oranda duygusal paylaşımla, 
beraberce yaşanan, hatırlarda iz bırakan bir etki yaratır.

 - Yukarıdan aşağıya uygulandığında, seminerlerimiz iş 
arkadaşlarının birbirleriyle iletişim kurmasını ve güçlü bir 
bağın yaratılmasını sağlayan ortak bir kodun geliştirilmesine 
olanak tanır. İnteractifs Disiplin®in formasyonu, özellikle 
kişilerarası iletişimin geliştirilerek   şirket kültürünün 
yaygınlaştırılıp paylaşılmasına önemli bir katkıda bulunur. 

 Mesleklerinde ilişkisel becerilerin etkin rol 
oynadığı kişiler için geliştirilmiş bir program

Bireysel olarak:

İnteractifs Disiplini®nin formasyonu, her katılımcıya kişisel 
ilişki becerisini geliştirme olanağı sunar. Örnek olarak:

 - Sonuç alma ve etkileme kapasitesini

 - İlişkilerinde özenli ve açık olma yetisini

 - Dinleme kapasitesini

 - Bireysel görüşme ve toplantılarda daha hızlı ilerleme ve 
netice üretme kapasitesini

 - Açıklanan hedef için istek uyandırma yeteneğini

 - Müzakere yeteneğini ve ilişkinin devamını ve çıkarını 
gözeterek tavrını ortaya koyma yeteneğini

 - Karmaşık bir ortamda keyif ve rahatlığı paylaşarak 
olumlu şartları oluşturma yeteneğini



    Üst düzey yöneticiler:
       -  Enerjimizi iyi kullanmak ve zaman kazanmak
       -  Bağlılık ve dayanışma sağlamak, bir yaklaşımı paylaşmak
       -  Birlikte sonuç üretme kapasitesini geliştirmek
       -  Şirket için önemli sonuçlar doğuracak konularda hazırlık     
           yapmak

   Orta düzey yöneticiler: 
       -  Yönetici davranışı kazanmak
       -  Şirket stratejisinin açılımını paylaşmak
       -  Saygılı, anlaşılır ve kararlı bir yaklaşımla çalışanlara enerji   
          aşılamak
       -  Kaynakları birleştirip pekiştirmek

    Satış elemanları:
       -  Daha fazla satış yapmak
       -  İlişkileri bozmadan ve karşılığını alarak daha iyi pazarlık  
          etmek
       -  Yeni müşteri kazanma ve somut sonuç elde etme  
           arzusunu yeniden canlandırmak
       -  Firmanın değer kazandıran, dinamik kurumsal imajını   
           yaymak

    Diğer kişiler:
       -  Yetenek ve çekicilik ile daha cüretkar ve cesur olmak

 Neden tercih ediliyoruz ?

«Bu formasyonun, çok etkin ve yeri 

doldurulamaz olduğu kanısındayım. 

Bu yaklaşımı 20 yaşımdayken tanımış 

olmayı hayal ederdim. İnteractifs insan 

kaynakları alanındaki kariyer yaşamım 

boyunca karşılaştığım 

en iyi formasyon!»

Bernard Grumel 
Eski İnsan KaynaklarıMüdürü
Danone CDP Fransa

«İnteractifs şimdiye  kadar aldığım 

formasyonlar arasında tamamladıktan 

yıllar sonra hâlâ daha yararlanmaya 

devam ettiğim tek formasyon diyebilirim. 

İki önemli kazancım oldu.

İnteractifs sayesinde bir taraftan işimde 

daha sakin ve rahat davranıyorum öte 

yandan daha hızlı ve daha etkinim. 

Bu durum iş yaşamım için olduğu 

kadar özel yaşamım için de geçerli.  

Artık gerçekleştirdiğim görüşmelerde 

manipülasyona yer yok.  Bu husus 

karşımdaki kişi de Interactifs formasyonu 

aldıysa daha da kolay gerçekleşiyor.»

Philippe Dauger
Başkan Yardımcısı
Ticari Hizmet ve Kalite Bölümü  
Groupe Renault



 Tümüyle uygulamaya dönük bir pedagojik yaklaşım

 1.Aşama: 

Stajyerlerle alıştırmalar 
yardımıyla etkin bir ilişkinin 
temel prensiplerini paylaşılması.

 2.Aşama:  

Alıştırmalar yoluyla stajyerle-
rin günlük davranışları ile bu 
prensipler arasındaki farkların  
belirlenmesi.

 3.Aşama:  

Alıştırmalar yoluyla belirlenen 
bu farkların minimize edilme-
sini  sağlayacak değişmezlerin 
saptanması

 4.Aşama:

Stajyerlerle görevlerinin hedefle-
rine uygun gerçek, profesyonel 
konularda yoğun alıştırma 
yapılması.

 Zorunlu örnekler:

Müşterimiz, serbest örneklerin dışında stajyerlerle 
alıştırmalarda, formatörlerimizin ağırlık vermesini istediği 
öncelikli  örnek konu ve durumları belirler.

Pedagojik aşamalar

Uygulamaya  zamanının % 80’i örnek alıştırmalara ayrılır :

İçselleştirmenin doğal olması, hemen ve kalıcı şekilde kullanılması için stajyerin kendi kelime ve tarzıyla, davranış eğitimi.

 Serbest örnekler:

Bu durumda stajyerler kendi günlük profesyonel 
hayatlarında karşılaştıkları örnek alıştırma konularını 
getirirler.



 Formatörlerimiz :

Seminerlerimiz İnteractifs Disiplini® programının uzmanı olan bir formatör 
kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Formatörlerimiz aynı zamanda iş dünyasında faaliyet gösteren ve kuramsal 
bilgiyi paylaşırken iş dünyasında edindikleri pratik deneyimleri de aktaran iş 
dünyasının piyasa kökenli profesyonellerinden oluşmaktadır. 

Formatör kadromuzdaki elli formatör genellikle, şirketlerde farklı düzey, alan ve 
departmanlarda (örn. : üst düzey yöneticilik, insan kaynakları, satış, pazarlama, 
imalat vb.) başarılı bir iş kariyeri profili çizmiş, deneyim sahibi iş adamlarından/
kadınlarından ya da hâlâ daha sahip oldukları başarılı iş kariyerini sürdür-
mekte olan ve çeşitli iş sektörlerinden gelen profesyonel iş adamlarından/
kadınlarından oluşmaktadır. Formatörlerimize sahip oldukları yetkinlik, güveni-
lirlik ve saygınlığı kazandıran  bu pratik iş deneyimleri, başarılı kariyer profilleri 
ve tabii ki, bunun yanı sıra, titiz bir seçim işlemi ve özenli bir 
karar verme sürecinden sonra İnteractifs Disiplini ®programının formatörlüğü 
için seçilmiş olmalarıdır.

Formatörlerimizin sahip olduğu ortak nitelikler:

- Formasyon verdikleri danışmanlık hizmeti alan stajyer kitle ne olursa olsun 
onları daha etkin ve yetkin kılan uzun bir meslek-içi formasyon sürecinden 
geçerler. Formasyon dönemi, İnteractifs Disiplini® programını içeren, altı ay ile 
iki yıl süren bir başlangıç eğitimi ile buna ek olarak programın uygulamasının 
yapıldığı pratik eğitimleri içeren bir dönemi kapsamaktadır.

- Formatörlerimiz , yüksek  düzeyde  bir bireysel özgürlüğe sahip olup;
insanlara karşı sevgi ve saygıyla yaklaşma özellikleri öne çıkan kişilerdir.

Sayılarla interactifs :

7dilde: fransızca,
ingilizce, portekizce,
İspanyolca, almanca,

italyanca, türkçe

1989 yılında 
 kuruldu

50 formatör 80.000 katılımcı

«Philippe de Lapoyade bana benim 

çeşitli kereler bulunduğum farklı 

fonksiyonlarda  çalışma arkadaşlarımın 

İnteractifs formasyonu almalarını 

istememin neden gerekli olduğunu 

sorduğunda ona en basitinden 

bu formasyonun her defasında iş 

yaşamımız üzerinde gerçek ve somut 

etkileri olduğunu söyledim.  

Takip edilen objektif konusunda son 

derece net olma,  ilişkinin seviyesi ne 

olursa olsun doğrudan ve yalın olma, 

karmaşık konularda düşünmek ve 

üretmek için  düzenli bir mantık süreci 

geliştirme kendi kedine icat edilemez. 

Ancak bütün bunlar öğrenilebilir, 

uygulanabilir ve ardından refleks 

haline gelir. İşte bu yolla ben ve benim 

ekiplerim biz de bu yolu benimsedik, bu 

sayede İnteractifs  bize zaman, etkinlik, 

enerji ve somut sonuç kazandırmaya 

devam ediyor.»

Robert Guillet 
Başkan Yardımcısı
Küresel Müşteri Geliştirme Bölümü
Unilever Foodsolutions



 Farklı seminer programları :

Herkese Açık Seminerler:

Farklı sektörlerden farklı pozisyonlarda farklı 
amaçlar taşıyan çok çeşitli kişilerin katıldığı 
türden karma nitelikte seminerlerdir. Bu kişilerin 
bazıları, kişisel nedenlerden ötürü katılırken 
bazıları da şirket içinde yapacakları olası bir 
görev değişikliğine karar vermeden önce bilgi 
birikimimizden yararlanmak için bu seminere 
katılmaktadır.  
8-10 kişilik stajyer gruplarından oluşan 2 günlük 
bir oturum ve arkasından yapılan bireysel 
telefon seanslarından oluşan bir seminer 
programıdır. 

Herkese açık seminerlerimiz hakkında daha 
fazla bilgi almak için İnteractifs Türkiye / MEFA 
Danışmanlık ‘a başvurunuz.

Coaching:

İnteractifs Disiplini ®çerçevesinde şirketlere 
koçluk hizmeti verilmektedir.
Kişilerin gereksinimlerine uygun olarak
 tasarlanan bireysel seanslardan oluşan bir 
programdır.

Şirket İçi 

Şirket içi seminerler aynı birimde olsun olmasınlar aynı şirketin çalışanlarını bir araya getirir. 
Müşterilerimiz bize örneğin; yönetim komitesi üyelerini, satış ekiplerini, çeşitli meslekten 
yöneticilerini,  insan kaynakları sorumlularını, proje yöneticilerini gönderirler. 

İnteractifs Disiplini®nin kuruluşunuz açısından uygun olup olmadığına karar vermek için, 
şirket çalışanlarınızdan bir kişinin herkese açık seminerlerimizden birine katılabilir.

    Temel program: 
2-3 günlük bir 1. dönemden sonra iki dönem arasında stajyerlerin pratik uygulamalarına 
destek olmak gayesiyle iki bireysel telefon takibi sonrasında 2 günlük bir 2. dönem 

       formasyon.  8-10 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirilen modüllerin tasarımı, şirketlerin 
       stratejik ihtiyaçlarına göre geliştirilir ve şirketlerin iç eğitim programlarına uygun bir 
       şekilde tasarlanır. 

    Geliştirme programı: 
Temel programı tamamlamış stajyerleri belirli bir konu ( müzakere yönetimi, uyuşmazlık 
yönetimi, toplantı yönetimi ) etrafında  toplayan özel günler.

    Deneme programı: 
8-10 kişilik gruplar halinde 1, 2 veya 3 günlük  aktüel bir konu üzerinde yoğunlaşarak 
ilişkilerin önemi konusunda farkındalığı artırmak üzere organize edilen modül. 

       Bu program opsiyonel olarak bireysel telefon seanslarıyla desteklenebilir. 

«İnteractifs dikkat çekici, başarılı 

bir uygulama olup, imaları 

ortadan kaldırarak olabildiğince 

hızlı bir şekilde esas konuya 

ulaşmamızı ve sonuçta herkes 

tarafından açıkça  kabul edilen 

gerçek çözümleri bulmamızı 

sağlamaktadır.  Bu uygulamayı 

iş arkadaşlarıyla paylaşmak 

sürdürülebilir etkinlik kazanma 

yolunda şirket için önemli bir 

fırsat yaratmaktadır.»

Bruno du Cathelinais 
Yönetim Kurulu Başkanı
Bénéteau Grup

«Ektiğiniz her şey tomurcuk verdi» 

Jean Marie Mayot 
Ortak
Pricewaterhouse Coopers  



 Uluslararası alanda çeşitli sektörlerdeki 
referanslarımızdan birkaç örnek :

FMCG/Dağıtım: 

Danone Grubu (Danone Fransa, Evian), Nestlé Fransa,  Pernod  Ricard, Unilever

Sanayi: 

Bénéteau Grubu, Boiron Laboratuarları, Essilor, Fiat, Jeanneau, Nissan, Pfizer, Renault Grubu, Rhodia, Valeo

İletişim ve Medya , Piyasa Araştırmaları, ARGE: 

Amadeus, IRI Fransa, Publiprint

Banka / Sigorta: 

Axa, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Euler Hermes SFAC, LCL Grubu

Audit / Danışmanlık :

Capgemini, Pricewaterhouse Coopers

Diğerleri :

INSEAD...



İNTERACTİFS TÜRKİYE
Türkiye Münhasır Lisansı

MEFA DANIŞMANLIK

Gözde sokak 3/2 Ulus İSTANBUL
+ 90 212 282 99 82
interactifs.tr@interactifs.com
www.interactifs.com.tr

İnteractifs Disiplini® Philippe  de Lapoyade  tarafından geliştirilmiş özgün bir eğitim metodu olup, telif hakkı ile korunmuştur.

İnteractifs şirketi bu özgün eserin tüm fikri mülkiyet haklarına ve bu eserin kullanım haklarının tekeline sahip bulunmaktadır. 

İnteractifs’in türkçe dilinde uygulanması ve ticarileştirilmesi için münhasır lisans hakkı sadece MEFA  Danışmanlık ‘ a aittir.

İnteractifs Türkiye
«Değerli Türk dostlarım,

Türkiye güçlü bir gelişme potansiyeline sahip büyük bir ülke. Dünyanın
her yerinde olduğu gibi ülkenizde de şirketleri yönetenler, yönetim 
kademelerinde sorumluluk üstlenenler, görevleri ticaret ve satış olanlar, 
günlerini müzakere ve pazarlıkla geçirenler, çapraz fonksiyonlar üstlenen-
ler zamanlarının çok büyük bir kısmını iş ilişkilerinde geçirmekteler.
Bu çerçevede de daha yaratıcı ve daha etkin bir formasyon programını
hakkettiklerini düşünüyorum.

Ben hayatımın 35 yılını, kişilerin iş ilişkilerindeki yaklaşım tarzlarını 
inceleyerek ve onları daha saygın ve daha verimli kılacak nitelikte bir 
formasyon oluşturmak için geçirdim.

İnteractifs Disiplini® nin uygulanmasına yönelik bir formasyona katılmak, 
hepimizin olmak istediğimiz gibi dürüstlüğümüzü koruyarak etkileme 
kapasitemizin artırılmasında ve bu yönde rahatlık kazanmamızda güven 
sağlar.

İnteractifs, 20 ‘yi aşan ülkede 80.000 kişiye bu formasyonu kazandırdıktan 
sonra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, ve Brezilya ya gitmek üzere 
olduğu bir dönemde kalıcı bir şekilde Türkiye’ye yerleşiyor.

Ülkenizde bu beceriyi yerleştirmek üzere İnteractifs Türkiye Müfit Ataseven 
tarafından kuruldu. Kendisi İnteractifs Disiplini® nde bir usta olmasının 
yanı sıra yılların tecrübesiyle iş yaşamının çeşitli fonksiyonlarını  çok 
yakından tanıyan bir kişi. Oluşturmuş olduğu ve benim de takdir ettiğim 
İnteractifs Türkiye ekibinin üyeleri de iddialı projelere layık üst seviyede 
bir formasyonu gerçekleştirmek üzere heyecan ve istekle dolular.

İnteractifs formasyonuyla tanışma şansını yakalamanızı dilerim.»

Philippe de Lapoyade
CEO
Interactifs


