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Eğitim İçeriği:
•
•
•
•
•
•

Çalışan Bağlılığı ile ilgili bilgilendirme
Bağlı çalışanların performans artışı üzerine bilgilendirme
Bağlı olmayan çalışanların özellikleri ve etkileri üzerine bilgilendirme
Çalışan Bağlılığı ile ilgili farkındalık yaratılması
Çalışan Bağlılığı etmenlerinin öğrenilmesi
Çalışan Bağlılığını arttırma yollarının paylaşılmasıdır.

Eğitmen Özgeçmişi – Bertay Fişekçi:
1995 İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunudur. 23 yıl boyunca Tıbbi
cihazlar sektöründe, sektörün en büyük üç global şirketinde (Siemens AG, Philips Healthcare,
General Electric Healthcare) çok farklı görevler üstlenmiş, başarılı bir kariyer öyküsü yaratmıştır.
Kariyeri boyunca Almanya’da 5 yıl yaşamış, Global ürün müdürlüğü, Türkiye iş geliştirme
müdürlüğü, satış müdürlüğü, distribütör yöneticiliği gibi farklı görevlerde bulunmuştur. Son
yıllarda topluluğa karşı konuşma ve çalışan bağlılığı konusuna odaklanan Bertay Fişekçi, 2019
yılının Eylül ayında kurumsal hayattan ayrılarak bu konular üzerine odaklandığı şirketini
kurmuştur. Çalışan bağlılığı uzmanı olan Bertay Fişekçi, şirketlerdeki çalışanların bağlılığını
arttıran Engage and Grow programının uygulayıcılarından biridir ve her hafta bu konuda bir blog
yazısı ile Türkçe içerik yaratmaktadır. (www.bertayfisekci.com/blog) Bertay Fişekçi son 6 ay
içinde Teva İlaç, Professional Women Network Derneği, Raicam Hidrolik, Aymaksan ve
Yapraksan firmalarında çalışan bağlılığı programları yürütmüş ve başarılı sonuçlar almıştır.
Bertay Fişekçi aynı zamanda Engage and Grow firmasının Global Operasyon Müdürü olarak 50
ülkede 300’den fazla koç ile çalışan bağlılığı konusunda birlikte çalışmakta ve deneyim
paylaşmaktadır. Bertay Fişekçi temel eğitimini tamamlamış ve profesyonel koç unvanı
kazanmıştır, şu anda ICF onay sürecinde eğitimini devam ettirmektedir. Koçluk alanında
kariyerlerinin ortasında yollarını arayan çalışalara yardımcı olmayı planlamaktadır. Çalışan
Bağlılığı programı ile şirketlerini kültür dönüşümüne destek veren Bertay Fişekçi, şirketlerin ve
ekonominin bağlı çalışanların omuzlarında yükseleceğinin bilincinde olarak bu konuda bir
“hareket” başlatılması gerektiğini düşünmektedir ve bu konudaki çabalara destek vermektedir.
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