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Peki ya eğitim gelişim alanı buna hazır mı? Değişmeyen tek 
şeyin değişim olduğunun altını yıllardır çizen eğitim ve 

gelişim ekipleri, değişime gerçekten ne kadar hazır?
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İlk olarak 1970 yılında yayınlanan, Amerikalı düşünür Alvin Toffler “Gelecek Şoku
(Future Shock)” adlı kitabında, bugün eğitimcilerin hala ilke olarak kabul ettiği bir
şey var: “Geleceğin cahili, okuma yazma bilmeyen değil, nasıl öğreneceğini
bilmeyen olacaktır.” Bizler eğitim profesyonelleri olarak, öğrenme ortamını farklı
öğrenme tarzlarına göre yapısal olarak farklılaştırmak, çeşitlendirmek ve
zenginleştirmek üzere çalışmalar yapıyor, deneyimlenenlerden neyin işlediği ve
neyin işlemediğine dair öğreniyoruz.

Farklı kuşakların iş dünyasında olduğu
şu dönemde, farklı yaklaşım, yöntem
ve ortamları oluşturmak bir gereklilik.
Bundan on yıl öncesine gittiğimizde
hayatımızda olmayan pek çok şey ile
vazgeçilmez bir ilişki içindeyiz. Buna
en kuvvetli örnek “cep telefonları /
mobil iletişim araçları”. Onlar
olmadan eksik gibiyiz. Özellikle Y
Kuşağının günde yaklaşık 150 kere
mobil telefonuna baktığı, günde
ortalama 15’e yakın Facebook’unu
kontrol ettiği, ortalama 1 saatini bu
alanda geçirdiği söyleniyor. Onlar,
online olmadıkları tek zaman aralığını
uykuda oldukları zaman dilimi olarak
ifade ediyorlar.

yapay zeka, genomics, endüstri 4.0, Sanal
Gerçeklik (VR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR)
eklendi. Peki tüm bunlar öğrenme
ortamını, yöntemlerini nasıl etkiliyor?

TEGEP Başkanı

İngiltere’de yapılan bir araştırmada
öğrenme araçları arasında ilk 10’a
girenler şu şekilde açıklandı:
1-Twitter 2-Google Docs, Google Drive
3-Youtube 4-Powerpoint 5-Google
Search 6- Wordpress 7-Dropbox 8-
Evennote 9-Facebook 10-Linkedin.

ATD 2017 araştırma raporlarında sınıf içi
eğitimlerin oranını ilk kez % 50’nin altına
indiğini açıkladı. Bunlar özetle, dijital
devrimin çok yıkıcı bir şekilde hayatımıza
girdiği anlamını taşıyor.
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Nasıl Öğreneceğime 
Ben Karar Veririm

Cep telefonlarına ilave olarak
geçmişte hayatımızda olmayan şu

araların vazgeçilmezlerine; otomasyon,
dronelar, 3D Printing, mobil ödeme
sistemleri, giyilebilir teknoloji, nesneler
interneti,
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Tüm bu değişimleri öğrenme deneyimi
açısından ifade etmek gerekirse şunlar
oluyor: Kişiselleştirilmiş internet
uygulamaları
(müzik, eğlence gibi…); pazara değil
kişiye yönelik, kişinin ihtiyaç ve istekleri
düşünülerek tasarlanıyor. Öğrenme ve
gelişim dünyası, bu eğilimlerden ayrı
duramaz. Bunun bizdeki anlamı;
kişiselleştirilmiş içerik, artan etkileşim...
Bunun getirdiği fayda ise; etkili ve
yetkin olmanın ön plana çıkması.
Çünkü çalışanlar, kocaman bir içeriğin
içinden kendisinin işine yarayan
bölümü beklemekle geçirmiyor. Bir
sonraki adım kurumların kendi internet
uygulamalarını (aplikasyonlarını)
geliştirmeleri gibi görünüyor.

Formal öğrenme yöntemleri değişiyor.
Ayrıca kişinin ihtiyacına bağlı olarak
karma öğrenme modeli ile dijital
öğrenme platformları, sınıf içi eğitimler,
kişiselleştirilmiş gelişim planı, koçluk,
değerlendirme çalışmaları, proje bazlı
öğrenme aktiviteleri de devreye giriyor.
Bunlar devam ediyor ama her ne
olacaksa geleceğin öğrenme
mottosunda şu var:

Bir başka deyişle, formal öğrenme bir
otobüse binmek gibi; otobüsü nereye
götüreceğine sürücü karar verir,
yolcular yolculuk için yanındadırlar…
İnformal öğrenme de bisiklet sürmek
gibidir; sürücü, hedefi, hızı ve rotayı
seçer.

Koçluk ve mentorluk daha yaygın hale
geliyor. Nedeni ise bu yöntemlerin
zaten odağında; hedefe taşıma,
kişiselleştirilmiş gelişim vardı. Bu
yanları ile bu yöntemler, daha bireye
odaklı, kişiselleştirilmiş yaklaşıma
birebir hizmet ediyor. Artık “topluluk
önünde konuşamıyorum”, “zamanı
yönetemiyorum” diyene eğitim yerine
koçlardan yardım almayı öneriyoruz
değil mi?

“Just in time, 
just enough, 
just for me”
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Sanal Gerçekliği (Virtual Reality) ve Artırılmış Gerçekliği (Agumented Reality)
deneyimliyoruz… Bugünlerde özellikle adaptasyon, on boarding programlar ve
teknik eğitimlerde VR ve AR kullanıyoruz. Bu araçlar ile bir davranışın sonuçlarını
gerçekmiş gibi yaşatmanın etkileri şaşırtıcı; öğrenme gerçekleşiyor.

Türkçe açılımı “Kitlesel ya da büyük miktarda Açık Çevrimiçi Kurslar” olan
MOOC’lar; içinde birçok çevrimiçi eğitimin yer aldığı, herkese açık ve genellikle
ücretsiz olan, derslerin yanı sıra etkileşim ya da blog paylaşım olanaklarının da
sağlandığı uzaktan eğitim portalları. 2012 yılından beri hayatımızda olan MOOC’lar,
yapılandırılmış bilgiyi herkese açık hale getirerek, eğitimin sürekliliği ve eşitliği
ilkesine en fazla hizmet eden ortamı mümkün kıldılar.

Mekandan, lokasyondan bağımsız çalışma biçimleri ise “Mobil Öğrenme”
deneyimini çok işlevsel kılıyor. Google, sosyal medya gibi araçlar ile informal
öğrenme, bilgiye ulaşma, paylaşma, konuşma, geribildirim almak ve vermek
mümkün. Online çalışma grupları ile online ortamda işbirliğine dayalı öğrenmeyi
deneyimliyoruz. Teknoloji, birlikte ve işbirliği içinde öğrenmeye önemli bir alan
açıyor, bunu kolaylaştırıyor.

Mikro öğrenme (Micro Learning) ile; hızlı tüketilebilir, küçük parçalar halindeki
içerikler, günümüzde öğrenme ortamımızın önemli bir parçası haline geldi. Aylar
süren içerik üretimleri yerine, düşük maliyetle, kısa içerikler üretiyoruz.

Oyunlaştırma ise içeriği; teşvik, ödül, rekabet unsurları, motivasyon, geri bildirim,
başarı odaklı yönelim gibi unsurlar ile daha çekici hale getiriyor.

Tüm yaklaşımlarda bakış açısı şu: “Less Is More” 

kendi müfredatlarını, kurslarını,
öğrenmeleri için en uygun yolu bulmak
durumundalar.

Geleceğe şimdilerde götüreceklerimiz;
kişiselleştirilmiş öğrenme, hızlı
tüketilebilir hap içerikler, aksiyonel
öğrenme, birbirinden öğrenme, sosyal
öğrenme, oyun temelli öğrenme,
simülasyonlar, kapsamlı öğrenme
ekosistemi gibi duruyor.

Bu vesile ile; 2018 yılının sağlık, mutluluk,
huzur getirmesini ve kendi gelişiminiz ile
çevrenize katkı sağladığınız bir yıl olması
dileğiyle…

Aklın ve bilginin girdi, teknolojinin çıktı
olduğu bir dünyaya girdik ve ilerliyoruz…
Endüstri devriminde elleri yönettiğimiz
bir dünyaya geçtik, bunu yaşadık. Şimdi
zihinleri yöneteceğimiz bir dünyadayız.
Gelecekte ise tek kesin nokta; geçmişe
benzemeyeceği… Konuları tanımlamak,
tasarlamak, geliştirmek, sunmak,
yönetmek, ölçmek gibi bir lüksümüz
olmayacak gibi görünüyor. Hayatta
kalmak için, hızlı değişen; ortam,
politikalar, ürünler, hizmetler içinde
yüksek hızda gidebilecek insanlara
ihtiyaç var. Çalışanlar, artık nasıl
öğreneceklerini bulmak zorundalar;
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Haberler

Eğitim ve Gelişim 
Dünyası 7. Kez Tegep 
Eğitim Ve Gelişim 
Zirvesi’nde Buluştu

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından her sene Ekim-Kasım
aylarında gerçekleşen Eğitim ve Gelişim Zirvesi, bu sene “İşimiz Gücümüz SEN”
teması ile kurumsal eğitim ve gelişim dünyasını buluşturdu.
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TEGEP 7. Eğitim ve Gelişim 
Zirvesi’nde, “İşimiz 
Gücümüz SEN” teması 
çerçevesinde; öğreneni 
merkeze alan, 
multidisipliner bir 
yaklaşımla eğitim 
profesyonellerine vizyon 
sunan bir zengin içerik 
sunuldu.

Zirve’de sunulan zengin içerik ile bu
alanda çalışan ve Zirve’ye katılan tüm
konuklara, bir fayda yaratmayı, vizyon
sunmayı; sektörün gelişimine katkı
sağlamayı, öğrenme ve gelişime kafa
yoran, emek harcayan profesyonelleri
bir araya getirerek bilgi alışverişini ve
paylaşımları desteklemeyi amaçlayan
TEGEP, eğitim ve gelişimin nabzını
yedinci kez Eğitim ve Gelişim
Zirvesi’nde tuttu.

24-25 Ekim’de Acıbadem
Üniversitesi’nde gerçekleşen TEGEP 7.
Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde, “İşimiz
Gücümüz SEN” teması çerçevesinde;
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öğreneni merkeze alan, multidisipliner
bir yaklaşımla eğitim profesyonellerine
vizyon sunan bir zengin içerik sunuldu.

TEGEP 7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde,
yurt dışından üç keynote speaker, üst
düzey yöneticilerden,
akademisyenlerden, bu alanda çalışan
farklı konularda uzmanlıkları olan
kişilerden ve hatta öğrencilerden
oluşan birbirinden değerli konuşmacı
Zirve’de izleyicilerle buluştu.

Zirve’ye yurt dışından katılan ana
oturum konuşmacıları; BCG (Boston
Consulting Group)’un İtalya, Yunanistan
ve Türkiye’de liderlik ve değişimden
sorumlu yöneticisi olan Anna
Simioni, PTHR’nin kurucusu ve TEDx
konuşmacısı olan Perry Timms,
Octalysis Grup Genel Müdür’ü Joris
Beerda idi.
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TEGEP 7. Eğitim ve Gelişim 
Zirvesine Katılan Kişi Sayısı
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eğitmenler için harika bir rehber
niteliğindeki “Anlatmak Eğitim Değildir”
kitabının lansmanı gerçekleşti ve kitap
satışa sunuldu.

TEGEP 4. Öğrenme ve Gelişim Ödülleri
takvimi de Zirve’de açıklandı. Bu sene
dördüncü kez gerçekleşecek olan ve

Türkiye’nin eğitim ve gelişim alanındaki
en iyi projelerinin yer alacağı süreçte
başvurular başladı. Ödüller Haziran
ayındaki 2. Kurumsal Akademi
Zirvesi’nde açıklanacak.

Türkiye’den ise; Haberci Emin Çapa, ünlü
sinirbilimci Prof. Dr. Sinan Canan,
Siemens eski Genel Müdür’ü, Etik ve
İtibar Derneği Kurucu Başkanı Ali Rıza
Ersoy, Bahşehir Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tunz Bozbura,
Kramp’ın kurucusu Ahmet Akın,
Atölye’nin kurucusu Kerem Alper,
Netmarble CEO’su Barış Özistek,
Multidisipliner tasarımcı Mehmet
Gözetlik, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Nöbetçi
Felsefeci Zeki Taş, Erhan İmamoğlu,

Zekeriya Beşiroğlu, Gözde Berber
Özbalaban, Emre Güleçoğlu, Oğuz
Benlioğlu, Melek Pulatkonak ve Koray
Tamerk Zirve’ni değerli konuşmacıları idi.

TEGEP, Zirve’de yaklaşık on bin çalışan ile
gerçekleştirilen, eğitim tercihleri ve
ihtiyaçlarına yönelik sonuçları içeren
araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Ayrıca Zirve’de, TEGEP’in ilk kitap yayını
olan, eğitim ve gelişim profesyonelleri ile

Türkiye’nin kurumsal eğitim ve 
gelişim alanındaki en kapsamlı 
Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiye, 
Zirvenin resmi web sayfası olan 
www.egitimvegelisimzirvesi.com 
üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Röportaj
N. Yavuz Elkin
Denizbank 

İK ve Deniz Akademi’den Sorumlu GMY

Bu sayı itibariyle, TEGEP Gündem'in her sayısında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren
şirketlerin üst düzey temsilcileriyle yaptığımız özel röportajlarımıza yer vereceğiz.

İlk röportajımızda ise farklı kültürlere sahip grupların bünyesinde faaliyet gösteren
DenizBank'ın İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sn. Yavuz Elkin konuğumuz oldu ve sorularımızı yanıtladı. Keyifle ve ilham alarak
okumanız dileğiyle...
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Bu noktada eğitimin rolü yetenekleri
çekme noktasında başlıyor. Universum
firmasının her yıl yaptığı İdeal İşverenler
Araştırmasına göre, ki bu yıl 44 bin
öğrenci katılmış, bir şirketin ideal işveren
görülmesini sağlayan işveren markası
unsurları arasında “sunulan eğitim

ve gelişim imkanları” ilk sırada çıkıyor.
Kısaca öğrenciler “okul şirketleri” tercih
ediyor.

Diğer açıdan bakarsak da, öğrenciler de
kendilerinin iş dünyası için hazır
olmadığını düşünüyorlar!

T: İnsan Kaynakları alanında üst düzey yönetici perspektifinden kurumsal 
performansın geliştirilmesinde eğitimin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz çağda şirketleri
rekabette farklılaştıracak iki unsur var:
İnsan ve teknoloji… Teknolojiyi geliştiren
de, uygulayan da insan; en azından
şimdilik… “Yetenek” kavramının her
geçen gün gerek insan kaynakları
literatüründe gerekse yönetim

ajandasında daha fazla yer bulması da
bundan ötürü değil mi? Yeteneklerin iş
sonuçları üzerindeki katkısı giderek
artıyor. Bu bağlamda, insan kaynakları
için, en önemli konuların başında
yetenekleri çekmek, işe almak, geliştirip
tutmak geliyor.

İçinde bulunduğumuz 
çağda şirketleri rekabette 
farklılaştıracak iki unsur var: 
İnsan ve teknoloji… 
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T: Sizce Türkiye’de iş liderlerinin
kurumlarda yürütülen eğitim ve
gelişim çalışmalarına bakışı genel
olarak nasıl?

Öncelikle şunu belirtmeliyim:
Ülkemizde eğitim ve gelişim alanında
uluslararası çok önemli ödüller
kazanmış projeler ve bunları hayata
geçiren kurumsal akademiler var. Son
yıllarda TEGEP tarafından organize
edilen ödül programlarında da yine
harika projeler görüyoruz; izliyoruz. Bu
derece başarılı işleri üst yönetim
desteği olmadan kotarabilmek
mümkün değil…

Bu tip işlerin kendimce ortak
özelliklerini şu şekilde
değerlendiriyorum: Öncelikle iş ihtiyacı
çok iyi tanımlanıyor. Sonrasında bu iş
ihtiyacının, derdin çözümü için
bütünsel bir yaklaşım geliştirmek
gerekiyor. Ardından da ödül sistemleri
ve ölçüm, takip metodları ile proje
yakından izleniyor.

10. yılında her çalışanına 
ortalama 10 gün eğitim 
vererek yılda 1 milyon 
eğitim saat sunan bir okula 
kavuştuk.

İşte tam da bu yüzden,
yeteneklerimize bir yandan kurum
kültürü aşılamak, diğer yandan da
rekabette fark yaratacak bilgi ve
becerilerine yatırım yapmak bu çağda
yaşamsal önemde… Bu inançla biz de
bundan tam on yıl önce Deniz
Akademi’yi kurmuştuk. 10. yılında her
çalışanına ortalama 10 gün eğitim
vererek yılda 1 milyon eğitim saat
sunan bir okula kavuştuk.

11
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‘’Bazı işlerimizi yapay 
zeka ile daha etkin 

yapacağımız kesin ama 
insan kaynaklarının 

öneminin artacağına 
inanıyorum.’’

Bu kriterlerden hareketle, eğer üst
yönetim sponsorluğu güçlü değilse;
bu noktada kurumsal akademiler ile
eğitim bölümleri arasındaki en temel
farkın da buradan geldiğini
söylemeliyim ya da tam tersine ihtiyaç
karşısında salt verelim eğitimi, çözelim
gibi bir anlayışla başarılı bir işe imza
atmak çok zor. Dediğim gibi güzel işler
giderek artıyor. Bu noktada TEGEP’in
iyi işleri örnek olması açısından
paylaşarak rehberlik etmesini çok
önemsiyorum.

Ülkemizin geleceği açısından
kurumların daha fazla inisiyatifler
üstlenmesi gerekiyor. Bugün üç
çocuğun en büyüğü olan oğlum
üniversite, büyük kızım ise lise
sınavlarına hazırlanıyor. Neyse ki
ufaklığın daha yolu uzun… Eğitim
sistemimizdeki durmak bilmeyen
sistem değişiklikleri, kurumlara gelen
gençlerimize daha fazla yatırım yapma
sorumluluğu yüklüyor bizlere…

Josh Bersin kurumsal eğitim ile ilgili son
makalesinde geleceğin ipuçlarını çok
güzel çizmiş: Yeni mezun olup şirketlere
katılanlara ilk olarak, makro öğrenme;
yani genel ve kapsamlı bilgilendirme,
sonrasında ise mikro öğrenme; yani
çalışanın olduğu yerde, hızlı, ihtiyaca
yönelik içerik sunma…

T: Gelecekte bu bakış açısı değişir mi?
Nasıl bir değişiklik olacağını
düşünüyorsunuz?

12



Aralık 2017

TEGEP Gündem 

‘’Trend böyle iken 
dijitalleşme ile ilgili bir 

karamsarlıktır gidiyor...
Ben iyimserim!’’

Çok klasik ama artık bilgi her yerde
demeden geçmeyelim! Akademiler
olarak bizim işimiz, küratörlük olarak
tanımlanmaya başladı. Buna göre
bizim işimiz; bu bilgi denizinde,
çalışanın önüne en etkin içeriği
getirmeye çalışırken, çalışanın da
öğrenmeyi kendi sorumluluğu olarak
görmesini sağlayıp motivasyonunu
koruyabilmek ve onun gelişimini yine
ölçüp, takip edebilmek…

Robotlar bizim yerimizi alır mı diye
anlayabilir miyim soruyu? Bazı
işlerimizi yapay zeka ile daha etkin
yapacağımız kesin ama insan
kaynaklarının öneminin artacağına
inanıyorum. Endüstri 4.0 konuşuyoruz
ya… 2.0’dan 3.0’a geçerken personel
müdürlüğünden insan kaynaklarına
geçmemiş miydik? Son yıllarda
CEO’ların stratejik ortağı olmaktan ve
yönetim kurullarında insan ile ilgili
ajandanın artmasından da
memnunuz… Trend böyle iken
dijitalleşme ile ilgili bir karamsarlıktır
gidiyor.... Ben iyimserim! Bunu
söylerken, dijital dönüşümü de
olmazsa olmaz görüyorum elbette…

T: Gelecek demişken Endüstri 4.0’la
beraber İK alanında bir dijital
dönüşüm yaşanıyor mu sizce? Bu
konuda trend konuların dışında
gözden kaçtığını düşündüğünüz veya
farklı baktığınız bir konu var mı, bizle
paylaşır mısınız?

13
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4.0 ile uyumlandık mı?" Sorusunun
yanıtı bana göre; günlük hayatımızda,
bugün dünden daha fazla veri kullanıp
kullanmadığımıza ve yarın bugünden
daha fazla veri kullanma
motivasyonumuzun ne kadar
olduğuna göre değişiyor. İşe alımda
kullandığımız araçları geliştirerek
yapay zekayı kullanmak, örneğin;
yıllardır kullandığımız video
mülakatlarda konuşmayı hatta
mimikleri analiz edebilmek, yakında
mümkün olacak. “Black Mirror”
atmosferi yaratmak istemiyorum ama
tüm performans ve bağlılık çalışmaları
anlık yapılmaya, onboarding ve
gelişim faaliyetleri mobilize edilerek
her çalışan için kendisine özel
tasarımlar yapılmaya, bugün başlandı
bile...

T: Konu dönüşüm ve değişim olunca,
özellikle eğitim ve gelişim
profesyonellerine önemli roller
düştüğüne inanıyoruz. Katılıyor
musunuz? Katılıyorsanız; size göre bu
önemli roller nelerdir?

Katılırım elbette ve burada da
analitikten devam etmek isterim.
Öğrenme analitiği konusundaki
beceriler geleceğin kurumsal
akademileri açısından çok kritik
olacak. Öğrenme tasarımını her
çalışanın ihtiyacı doğrultusunda
geliştirip, sürekli ölçüp, test edip
güncellemek gerekiyor.

Önceden, ilgili iş ihtiyacı için bir içerik
geliştirilir, herkese; belki de aylar
süren bir dönemde, tamamen aynı
içerik sınıf eğitimlerinde sunulurdu.
Artık bu imkansız hale geldi.

14
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Bu yüzden küratörlük rolünü ben çok
sevdim. Bunu etkili yapabilmek için de
yine iş derdini çok iyi anlamak, hem
bu derde dair en güncel bilgi hem de
en eğlenceli, çalışanı motive eden
araçları birbirleri ile entegre biçimde
tasarlamak gerekiyor. Yani işimiz her
geçen gün bir öncekinden daha
önemli hale geliyor.

Bugün iş dünyasının en büyük
dertlerinden biri, verimlilik… Bu kadar
hızlı değişen dinamikler içinde, bizim
de hızlı çözümler üretmemiz ve
ürettiğimiz çözümlerin sonuçlarını çok
iyi ölçerek yönetimin desteğinin
devamlılığını sağlamamız gerekiyor.
Verimlilik ve hız yönetimin beklentisi!

Çalışan ise; seveceği, eğlenerek
öğreneceği içeriklerin, tam ihtiyacı
olduğunda, elinin altında olmasını
istiyor. Bizim işimizin güçlüğü de,
güzelliği de, bu ikisi arasındaki dengeyi
kurmakta bence.

T: Sizce eğitim profesyonellerinin
kurumlarında yaşadığı en büyük
güçlük ne olabilir? Bu güçlüğün
aşılması nasıl mümkün olabilir?

T: Peki bu noktada sizin eğitim ve
gelişim profesyonellerine önerileriniz
olabilir mi?

Eğer biz başkalarının öğrenme
yolculuklarını tasarlamak, onlara bu
konuda rehberlik etmek derdinde isek,
önce bizim çok yüksek bir öğrenme
motivasyonu ile gelecek dinamiklerini
yakından takip etmemiz gerekiyor.
Bunun için de içtenlikle önerim,
çocukları, yeğenleri, çevrenlerinde artık
ufaklık kim varsa onları takip etmeleri…

Biz dijitale evrilmeye çalışıyoruz; oysa
onlar dijital doğdular. Gelecek, onlar!
Onların öğrenme biçimlerine göre
kurumsal öğrenme de evrilecek.

T: Kendi gelişim yolculuğunuzu
düşündüğünüzde size en fazla katkısı
olduğunu düşündüğünüz araç nedir?
Siz nasıl öğrenmeye tercih edersiniz?

Gerçekten de çocuklarımdan çok şey
öğreniyorum. Onları izleyerek, birlikte
YouTube içinde kaybolarak, onlarla
tatlı tatlı atışıp, rekabet ederek hem
motive oluyorum hem de aklen zinde
kalmaya çalışıyorum. Bankaya gelirsek
de, yine genç arkadaşlarımdan çok
besleniyorum. Öğrencilerle,
stajyerlerle, tersine mentörlük
kapsamında yeni başlayan çalılanlarla
yaptığımız buluşmalar bana çok iyi
geliyor.

15

Son dönemde en sevdiğim
kavramlardan biri, “unlearn”… Yani yeni
şeyler öğrenebilmek, biraz da
bildiklerini unutabilmekle mümkün…

T: Son okuduğunuz kitap hangisi?
Kitapları dijital olarak mı, basılı
materyal olarak mı okumayı tercih
ediyorsunuz?
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‘’Öğrencilerle, stajyerlerle, 
tersine mentörlük 

kapsamında yeni başlayan 
çalışanlarla yaptığımız 

buluşmalar bana 
çok iyi geliyor.’’

Son okuduğum kitap, Dürtme… Geçen
ay Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan
Richard Thaler’in kitabı. Hem kişisel
hem de toplumsal karar alma
mekanizmalarımızı, dürtülerimizi
anlatıyor. İK ve eğitim, gelişim
profesyonelleri için de içtenlikle
öneririm. Evin her odasında, hatta her
köşesinde de kitap olmalı bana göre…
Karşıdan bakarız, kokusu güzel,
arasıra alıp severiz, hayat kitapla
güzel…

Onunla dinler tarihinden sinemaya
çok farklı alanlarda konuşmak,
tartışmak beni zorlarken
gururlandırıyor. Alıntı için ise,
Denizbank İnsan Kaynaklarının sosyal
medya hesaplarını referans
verebilirim; her pazar çok güzel
alıntılar paylaşıyoruz. :))

T: Takip ettiğiniz yayın veya kişiler var
mı? Son zamanlarda sizi etkileyen bir
söz veya alıntı varsa paylaşır mısınız?

T: Vakit ayırdığınız için ve değerli
paylaşımlarınız için çok teşekkür
ederiz.
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Son zamanlarda beni en çok etkileyen 
kişilerden biri, 16 yaşındaki oğlum 
Bora… 
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Liderlik
Erkan Dündar

Şirketlerin 2 temel zorluğu var; doğru karar ve stratejileri oluşturmak ve bunları
doğru şekilde icra etmek…

Doğru kararlar ve strateji kurmak, eskiden olduğu kadar birincil problem olmaktan
çıkmış durumda. Dijital çağda, tüm şirketler birbirinden öğrenerek doğru stratejiler
kurabiliyor. Asıl sorun, stratejinin kurumdaki herkesin liderliği ile icraata
dökülmesi hatta mikro alan liderlikleriyle desteklenebiliyor olması.

İşte bu nedenle liderlik gelişim programlarına son 15-20 yıldır ülkemizde yoğun bir
ilgi olduğunu görüyoruz. Son TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması’nda da;
araştırmaya katılan kurumların %80’e yakınının bu alana kaynak ayırmış olduğu ve
ayırmaya devam ettiği görülüyor.

İK ve Eğitim Gelişim Danışmanı

Liderlik İklimi ve 
Liderlik Programları için 
Sormamız Gereken 

Beş Soru

17
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Liderlik Gelişim Programları Nerelerden
ve Hangi İhtiyaçlardan Tetikleniyor?

Sektörde yıllardan beri gözlemlediğim
kadarıyla, şirketler üç kanaldan Liderlik
Gelişim Programları planlıyorlar.

Tabi bu genellemeyi bozan, üst
yönetimdeki birinin ya da İK liderinin
liderliğe inanması ve onun tek başına
zorlaması ile de liderlik programları
yapılabildiğini söylemek mümkün.

Liderlik programlarına yatırım yapan
şirketlerin ve insan kaynakları
birimlerinin samimiyetle sorgulaması
gereken 5 soru var:

Gerçekten liderlik gelişim
programından ne elde etmek
istediğimizi biliyor muyuz?

Liderlik gelişim programımız bu
ihtiyacımıza ve hedefimize ne kadar
katkıda bulunuyor? (Örneğin yüzde
kaç?)

Katılımcılarımız kendilerinden beklenen
dönüşümün ne kadar farkında?

En önemlisi de, bizlerin liderlik
programlarında aktardığımız bakış açısı
ya da metotların, eğitimlerden çıkan
liderlerin uygulamasına kurumumuz
ne kadar açık?

Sadece “talent” dediğimiz yüksek
potansiyelli olduğunu “varsaydığımız”
(Potansiyel varsayımdır sonuçta)
çalışanlara mı bu yatırımı yapıyoruz,
yoksa tüm şirketin her kademesinden
kişilerin liderlik göstermesini mi
bekliyoruz?

Tüm bu sorulara yanıtlarınız çok net
ise, yazıyı burada okumayı
bırakabilirsiniz. Tebrikler!

Yok eğer kurumun yönetim ikliminden,
kurum kültüründen, programın
kalitesinden vs. kaynaklı daha gidilecek
çok yol olduğunu düşünüyorsanız
okumaya devam edebilirsiniz.

Liderlik programlarının liderlere ve
yönetici adaylarına kazandırması
beklenen klasik 3 boyut var:

Kendini Yönetme: Kişinin bir lider
olarak, kendi önündeki engelleri
kaldırmasını sağlamak.

Ekibini Yönetme: İlham veren, koçluk
yapan, ekibini geliştirip hizalayan bir
lider olmasını sağlamak.

İş Alanını Yönetme: İş stratejilerini
geliştiren, bu stratejilere giderken
inovatif, akıllıca, getirisi yüksek, riskleri
yöneten, fırsatları görebilen, ticari
işbirlikleri kurabilen, geleceğe yapılan
yatırımları da hesaba katabilen,

Mevcut liderlerinden hoşnut
olmayan şirketler.

Değerlendirme merkezi gibi
sonuçlara bakarak liderlerinin
sandıkları kadar yetkin olmadığını
düşünen şirketler.

Geleceği bugünden yönetmek
(Future Management) amacı ile
geleceğin liderlerini hazırlamaya
çalışan bir vizyona sahip şirketler.

sürdürülebilir-karlı büyüme bakış açısına 
sahip bir lider olmasını sağlamak.

1

2

3
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Liderlik programlarının 
amacı her yöneticiyi 

birer Steve Jobs 
yapmak 

olamayacağına göre 
daha gerçekçi bir 
amaçları olmalı.

Liderlik programlarının amacı her
yöneticiyi birer Steve Jobs yapmak
olamayacağına göre daha gerçekçi bir
amaçları olmalı. Bana kalırsa liderlik
gelişim programları, kurumun liderlik
kültürünü değiştirme çabası ve aynı
zamanda da liderlere verilen bir
fırsattır. İş hayatım boyunca yurt
içinde, yurt dışında çok zorlayıcı ve
etkili liderlik gelişim programlarına
katılıp zerre değişim göstermeyen
birçok üst düzey yöneticiye rastladım.
Fırsatı değerlendiren ve
değerlendirmeyenler hep olacak.

1. Liderlik Gelişim Programından  
Gerçekte Ne Bekliyoruz?

O halde amacımız ne? Amacımız
çaresizce liderlerimize destek olmak
mı, yoksa bir liderlik standardımızı
tanımlayıp o standarda tüm
liderlerimizi taşımak mı?

2. Liderlik Programı İhtiyaçlarıma        
Ne Kadar Hizmet Ediyor?

Kurum olarak liderlik ihtiyaçlarımızı
net tanımladıysak tabi ki buna uygun
olarak tasarladığımız liderlik programı
da ihtiyaçlarımıza hizmet ediyordur.
Fakat ya eğer liderlik ihtiyaçlarımızı
tanımlamayıp, danışman firmanın
sunduğu yaklaşımı olduğu gibi kabul
ederek böyle bir program sunduysak?

Örneğin, bankacılık ya da tekstil
sektöründeki iki rakip firmanın farklı
liderlik ihtiyaçları olacağı konusunda
hem fikir olacağımıza eminim.

19
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Bizler geleceğin liderlerini geliştirmek
için gelişim programları kapsamında
eğitimler, mentorluklar, koçluklar,
aksiyonel öğrenme görevleri dizayn
edip dururken, o sırada katılımcımız
kendinden beklenen dönüşümün ne
kadar farkında? Liderlik programı
katılımcılarına “hemen bu
öğrendiklerini uygula ve dönüşüm
sağla” mesajını ne kadar net
veriyoruz?

Öyleyse, aynı sektörde bile farklı
liderlik ihtiyaçları oluşuyorsa, farklı
liderlik programları gerekiyorsa, tüm
sektörlere standart olarak sunulan
liderlik programlarının ne kadar etkili
olacağı konusunu tartışmak ve
düşünmek son derece yerinde olur
değil mi? Kurumumu geleceğe
taşıyacak liderlik ihtiyacı ve liderlik
özellikleri nedir? Soru budur ve yanıtı
bularak buna uygun programlar
dizayn etmek biz eğitim
profesyonellerin sorumluluğudur.

3. Liderlik Programına Katılan
Katılımcı Kendinden Beklenen   
Dönüşümün Ne Kadar Farkında?

Bir gün bir bankada çalışan bir
dostlumla havuz kenarında sohbet
ediyorduk. “Erkan, önümüzdeki hafta
beni eğitime çağırdılar” deyip cep
telefonundan bana eğitim davetini
gösterdi. “Ya sürekli eğitime
gidiyorum yetti arttık. Sen bak,
anlarsın, bu eğitmen nasıldır?
Kaytarayım mı yoksa gideyim mi
eğitime?” diye sordu. Ben de eğitim
davetiyesini okuyunca anladım ki,
arkadaşım yetenek havuzunda ve bu
kapsamda uzun soluklu bir liderlik
programının katılımcısı.

Dedim ki “Üstadım, sen yetenek
havuzundasın, bu eğitime katıl,
verilecek olan projeleri tutkuyla
gerçekleştir” vs. klasik tavsiyeler işte…

4. Kimleri Lider Olarak 
Geliştiriyoruz?

Son zamanlarda liderlik gelişim
yatırımlarının, daha çok yetenekli ya
da yüksek potansiyelli çalışanlara
yöneldiğini izliyorum. Bu da şu demek
oluyor: “Ben kurumumun çoğundan
liderlik beklemiyorum, sadece %5 gibi
özel yetenekli çalışanlardan liderlik
bekliyorum”

Yüksek potansiyelli çalışana liderlik
yatırımı yaparken şirketin
çoğunluğunu oluşturan ve kibarca
“etkin performans” ya da “averaj
çalışan” gibi ifadelerle tanımladığımız
kişilerin liderliği ne olacak? Peki ya
güvenlik görevlisinin liderliği, ya bir
muhasebe uzmanının göstereceği
potansiyel liderlik? Kurum stratejisine,
bir “talent” kadar olmasa bile katkıda
bulunabilecek büyük çoğunluğun
liderliği?
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Şimdi soru şu: Biz kurum 
olarak bir takım liderlik 
yaklaşımlarını liderlerimize 
ya da lider adaylarımıza 
aktarırken bu öğrenilenleri 
kullanmasına uygun bir 
liderlik iklimi yaratmıyorsak 
ne olacak?

5. Öğrettiğimiz Liderliği Hazmedebiliyor Muyuz? Ya da Kurum İklimi Liderlik 
İklimine Ne Kadar Hazır?

Bir öykü daha anlatayım. Yıllarca eğitim müdürlüğü, eğitim direktörlüğü gibi
rollerde yer alıp birçok üst düzey yöneticinin yurt içinde ve yurt dışındaki liderlik
programlarına katılımını sağladım. Liderlik profillemesi yaparak buna uygun liderlik
programları dizayn ettim. Bir gün, bu eğitimlere katılmış olan bir üst düzey
yöneticinin odasına girdim. Nasılsınız diyerek sohbete başladım fakat bu
yöneticinin canının çok sıkkın olduğunu gördüm. Konuyu biraz açınca, tepe
yönetime bir sunum yaptığını fakat sunumunun ciddiye alınmadığını söyledi. Tepe
yönetim yeni bir organizasyon yapısı istemiş, liderlik programına katılan bu yönetici
de kurumun liderlik programında öğretilen bir organizasyonel dizayn yaklaşımını
taslak olarak kullanarak büyük bir tutkuyla kendi önerisini üst yönetime sunmuş.
Üst yönetim ise, bu tür taslaklarla işinin olmadığını söyleyip bu yöneticinin
motivasyonunu düşürmüş…

Şimdi soru şu: Biz kurum olarak bir takım liderlik yaklaşımlarını liderlerimize ya da
lider adaylarımıza aktarırken bu öğrenilenleri kullanmasına uygun bir liderlik iklimi
yaratmıyorsak ne olacak? Kendi kendimizle çelişkiye düşmüş olmaz mıyız? İçeride
liderlik iklimi oluşturmadan, liderlere ve lider adaylarına liderlikten söz etmek, o
kişilerin hayal kırıklığına uğramasına yol açmaz mı?

Tüm bu konular ve sorular üzerine hep beraber düşünelim derim…
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Sıfırdan Bire
Emre Güleçoğlu

Her geçen gün yeni bir teknolojik “oyuncak” eğitim alanında ajandalarımıza giriyor.
Son yıllarda bu durumun sıklığı artmış durumda. Daha demosunu yaptığımız bir
teknolojiyi “içselleştirmeden” yeni bir tanesini implemente ederken buluyoruz
kendimizi. Demo aşamasında olana ise “ohooo o eskidi bile” derken buluyoruz
kendimizi.

İşte bu devinim içinde, eğitimde teknoloji kullanımı için önemli olan bir çok adımı
atlıyoruz. Teknolojinin kendisinin bir araç olduğunu unutup, onu özne olarak
konumlandırıp, çeşitli çözümler sunmaya başlıyoruz. “Early Bird” olmak, gelişim
ihtiyacını kapamanın önüne geçiyor.

Digitallica - Kurucu

22

Amacımız “Early Bird” olmak 
mı, yoksa gelişim ihtiyacını 

teknoloji kullanarak en etkili 
biçimde karşılamak mı?
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Buyrun size güncel bir örnek: Virtual
Reality. Kısaltması VR, Türkçesi ise Sanal
Gerçeklik.

VR teknolojilerinin eğitimde kullanımı ile
katma değer yaratacağı alanlar, özellikle
gerçek hayatta uygulama fırsatı
bulamadığınız senaryoları canlandırma
veya pahalı-karmaşık cihazların
kullanımını öğrenme olarak sayabiliriz.
Bu teknoloji, sanal dünya ile kullanıcının
etkileşimine olanak sağlar. Etkileşime
girmediğimiz VR deneyiminin ise eğitim
faydası tartışmalıdır. İlgili ortam
(medium), kullanıcıya etkileşimi sunduğu
an marjinal faydası zirve yapmaktadır.

İlk biz yaptık deme motivasyonu, ilgili teknolojiyi içselleştirme veya detay
yeteneklerine haiz olmamız için zaman harcama gereksinimimizin önüne geçiyor.
Bu durum başta pozitif bir seçim gibi gözükürken, orta ve uzun vadede zararını
görmeye başlıyoruz.

Bu etkileşimi teknolojik olarak sunan VR
uygulamalarının AR-GE’si, özellikle kendi
donanımı olan, yani kendi işlemcisi,
grafik kartı, görüntü elemanları gibi
bileşenleri olan gelişmiş cihazlar
tarafında gerçekleşiyor. İlk örnekleri çok
kaba ve pek de mobil olmayan bu
cihazlar gün geçtikçe normal hayatta
kullanılabilir seviyeye yaklaşıyor. Yakında
normal bir gözlük boyutlarına inecek
kuşkusuz ve hala gelişme süreci devam
ediyor. Bu alanda gelişmeleri takip
etmek için üç-dört firmanın faaliyetlerini
incelemenizi tavsiye ederim: Facebook
Oculus Rift, Sony Playstation, HTC Vive
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Cardboard ve benzeri 
‘’VR’ımsı’’ çözümler 

kullanıcının daha etkili 
öğrenmesini sağlıyor mu?

Kullanıcıyı etkileşime sokarak daha kalıcı
öğrenim sağlatıyor mu? Herkesin bu
teknolojiye ve içeriğe eşit ulaşma imkanı
var mı? Kullanımı pratik mi? Sorular
aslında daha fazla. Ama burada
frenleyelim. Bu soruların gerçekte cevabı
çoğu zaman ne yazık ki “HAYIR”.

Bu soruları neden soruyoruz? Çünkü;
tüm bunları sağlama iddiası ile
kurumlarımızda bu teknolojileri
kullanmaya yöneliyoruz. Amaç ve aracın
birbirine karıştığı somut ve güncel bir
örnek… Anlık ses getirme niyetiyle,
öğrenmeye katkısı tartışmalı, kullanımı

ve Samsung gibi... Başka büyük oyuncular da bu alana gireceklerdir kuşkusuz.

Diğer tarafta ise, sıkça karşılaştığımız “Cardboard” benzeri donanımlar ( özellikle
cihaz kelimesini kullanmadım ) üzerinden VR’ımsı deneyim sağlayan çözümler
sunuluyor. Bu çözümlere de VR diyoruz. Bunun muhakkak bir nedeni var. VR’ımsı
bu çözümleri seçiyoruz, çünkü; ucuz, hızlı uygulanabilir ve iyi kötü bir sanal
deneyim yaşatıyor. İşte tam bu noktada bizim, eğitim uzmanları olarak, esas varlık
nedenimizi hatırlayıp bazı sorular sormamız lazım. Bu VR’ımsı çözümler kullanıcının
daha etkili öğrenmesini sağlıyor mu?
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En azından eğitim alanında kullanmak
açısından konuya yaklaşırsak olgunluk
noktasına henüz tam erişmedi. Bu
yolda güzel bazı uygulamalar var
(maliyet ve teknolojinin herkese
ulaşmaması nedeniyle
uygulanabilirliği biraz düşük seviyede
kalıyor). Birkaç örnek vermek
gerekirse: KFC güzel bir ihtiyaçtan yola
çıkıp iyi bir uygulama örneği meydana
getirmiş. Orjinal tarif ile tavuk
hazırlamanın VR ile eğitimi.

zor, pratiklikten uzak çözümleri,
teknolojinin kendisi gibi sunmak;
özellikle kullanıcı tarafında, olumsuz
deneyimden kaynaklı önyargılar
oluşturacaktır. Daha sonrasında ise
kalıcı ve esas faydayı sağlayacağı ve
deneyimleyeceği teknolojiyi
kullanıcılara sunduğumuzda ise;
aslında kendimizin yarattığı bu ön
yargıları aşmaya çalışmak durumunda
kalacağız. Sözün özü, VR teknolojisi
eğitimde çığır açacak teknolojilerin
başında geliyor, çok hızlı gelişiyor.

25

Kurgu da odadan kaçış :). VR gelişen bir teknoloji ancak bu tip uygulamalar arttıkça
ortam da (medium) kendi optimumunu bulacaktır. Bir diğer örnek uygulama; Türk
Telekom’un “Yüksekte Çalışma Eğitimi”. Bu arada bu uygulamalar, card board veya
10 $ a aldığınız gözlüklerle çalışmıyor :) Yukarıda saydığımız “HTC Vive” benzeri bir
donanım gerekiyor…

Ve tabi, teknolojinin getirdiği yenilikleri amaca uygun ve yerinde kullanma
konusundaki durum sadece VR değil; tüm yeni teknolojiler için de durum aynı ve
geçerlidir.

Teknolojiyi araç olarak kullanacağınız keyifli bir 2018 yılı dilerim.
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Başarı Hikayesi
Zeynep Bilgiç

Hayat Varlık’ın temel amacı müşterilerimizi borçlarından kurtarmak ve onları
ekonomiye yeniden kazandırmak. Bu amacı, sadece borç yapılandırma konusuna
odaklanan 600’e yakın uzmandan oluşan bir ekiple gerçekleştiriyoruz.

Geleceğin en iyi kuruluşlarının, çalışanların işbirliği ve iletişim faaliyetlerini aktif
olarak tasarlayan ve gelecekte başarılı olmak için bugünden yetkinlik ve beceri
setlerindeki ihtiyaçları tespit edip, kapatmak üzere yol almaya başlayanlar
olacağına inanıyoruz.

Hayat Varlık İK ve İletişim Direktörü

27

İnsana, teknolojiye ve süreçlere eş
zamanlı olarak yatırım yapıyor ve
uygulamalarımızda bütünsel bir
yaklaşımı benimsiyoruz.
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Bu kapsamda, çalışanlarımız için
işbirliğine yatkınlık, şeffaf iletişim, iş
yapış şekillerini tasarlama çevikliği
atölyeleri başta olmak üzere mesleki,
teknik ve bireysel öğrenmeye yönelik
eğitimler düzenliyoruz.

İnsana, teknolojiye ve süreçlere eş
zamanlı olarak yatırım yapıyor ve
uygulamalarımızda bütünsel bir
yaklaşımı benimsiyoruz.

Dijitalleşme, çeviklik ve birbirimizi
destekleme inisiyatiflerimiz
doğrultusunda 2016 yılında
Akademimiz de evrildi. Süreçlerimize ve
Şirket inisiyatiflerimize hizmet eden
eğitim ve gelişim uygulamalarına
odaklandık.

Varlık Yönetim sektörünün ilk ve tek
Akademisi olarak yetişmiş, kalifiye
uzmanların bulunmadığı bir iş kolunda,
uzmanlarımızı kendimiz yetiştirme ve
onlara meslek kazandırma yoluna gittik.
Çalışan devir oranının çok yüksek ve
%98’inin Y jenerasyonu olduğu bu
uzmanlık alanında Kredi Çözüm uzmanı
yetiştirmek ve elde tutabilmek için,
mesleki becerileri edinecekleri bir
eğitim programının yanı sıra, işin
zorluklarını gerçekçi bir şekilde
aktaracak ve bu yeni mesleğin değerini
ve hangi amaca hizmet ettiğini
gösterecek, şirket kültürünü ve
sistemleri tanıyacakları ve öğrenirken
eğlenmeyi de ihmal etmeyecekleri bir
program tasarlamaya çalıştık.

‘Agent Camp’ adını verdiğimiz, işe yeni
başlayan kredi çözüm uzmanı
adaylarına işi ve ihtiyaçları olan araçları
tanıtan üç haftalık bu eğitim ve gelişim
programını dijitalleşme ve çeviklik

28

stratejilerimiz doğrultusunda sürekli
iyileştirmeye gayret ettik.

İlk aşamada Agent Camp’ın verimliliğini
artırırken süresini kısaltmayı hedefledik.
Dijital ve interaktif uygulamalardan
yararlanırken, eğitim içeriklerimizi de
beyin uyumlu öğrenme yöntemi ile
destekledik ve ilk yıl 14, ikinci yıl 7
günlük bir program haline dönüştürdük.

AR-GE Merkezimizde görev alan analitik
ekiplerimiz, bütünü yeniden ele alan,
hedefe öncelikli olarak müşteriyi ve
müşteri ile yaşanan süreçleri koyan ve
diğer tüm süreçleri bu hedefe göre
‘sıfırdan’ düzenleyen bir çalışma yaptılar.

Bu çalışma hem müşterilerimizin daha
memnun olmasına hem de
çalışanlarımızın zorlandığı noktaları
azaltarak stres faktörlerinin bir kısmını
ortadan kaldırmaya yaradı.

Bilişim alanında AR-GE merkezimizde yer
alan yeteneklerimize yatırım
doğrultusunda, Veri Madenciliği,
Modelleme, Machine Learning teknikleri,
İleri SQL gibi eğitim ve sertifika
programlarıyla kendi teknolojimizi
kendimiz üretmek için çalışanlarımıza
yatırım yaptık. Bu eğitimleri şirketimizde
düzenlediğimiz ve dışarıdan uzmanların
da katıldığı seminerlerle destekledik.

Bu çabalarımız Kredi Çözüm
Uzmanlarımızın tahsilat
başarısına bağlı olarak bir üst
segmente geçme süresinin
%25 kısalması ile ilk
meyvelerini verdi.
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Çalışanlarımızın dışarıdan uzmanlarla bilgi alışverişi yapmalarını sağladığımız bu
seminerler dizisi bütünsel yaklaşımımız çerçevesinde gerçekleşti. Şirketimiz için
inovasyon sağlarken, çalışanlarımızın profesyonel/ bireysel gelişimi için onlara
kuvvetli bir kaynak sağladık.

CRM sistemimiz ve süreç yönetimimiz
öğrendikleri yeni teknik ve
modellemelerle kendi yazılım ekibimiz
tarafından geliştirildi. Analitik ekibimiz
müşteriye önerilecek en uygun
çözümü, zamanı ve kanalı kurguladı.

Şirketin inisiyatiflerinin eğitim ve
gelişim aktiviteleri ile desteklenmesi
ve iş modeline uygun organizasyonel
değişikliklerin katkısı mali ve
operasyonel sonuçlara da yansıdı.
Tahsilatımız %40 artarken çalışan
devir hızı oranı hedeflediğimiz
seviyeye düştü.

Eğitim ve gelişim alanındaki
uygulamalarımız ile ATD BEST 2017
ödülü almaktan gurur duyuyoruz.
Akademi olarak, daha yolun başında
olduğumuzun ve geleceğe
hazırlanırken yol haritamızdan
sapmamak gerektiğinin bilincindeyiz.

“Gelişim, Ömür Boyu” sloganımız
doğrultusunda bir yandan mevcut
programlarımızı iyileştirirken bir
yandan da yenilik arayışlarımıza
devam ediyoruz.
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Koçluk 
Sami Bugay

Burada esasında bizim bildiğimiz; ünlü
yönetmen Carlo Ponti ile evlenen ve
karizmatik aktör Cary Grant ile aşk
dedikodularının zamanında manşetleri
süslediği, yakınlarda 80. yaş gününü
kutlayan Sophia Loren’den
bahsetmiyoruz… 24 Kasım 2017’de Suudi
Arabistan tarafından vatandaşlığa kabul
edilen, yılların emekleri sonunda Hanson
Robotics tarafından geliştirilen, ilk
insansı robot Sophia’dan bahsediyoruz.

Master Certified Coach MCC 
– International Coach Federation 
NCC – Certified Ontological Coach

30

Sophia, will you marry me?

2016 Yılında Davos’ta Business World
Forum’da yayınlanan araştırmaya göre;
dünyada liderlerde ve çalışanlarda
aranan yetkinlikleri sıralandığında, 1.
sırada “kompleks problem çözebilme
kapasitesi”, 10. sırada ise “yaratıcılık”
geliyordu. Aynı raporun 2020 için
ortaya koyduğu öngörü ise oldukça
çarpıcı bir şekilde önümüzde duruyor;
beklendiği gibi kritik problem
çözebilme yeteneği gene ilk sırada
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2016 Yılında Davos’ta Business 
World Forum’da yayınlanan 
araştırmaya göre; dünyada 
liderlerde ve çalışanlarda 
aranan yetkinlikleri 
sıralandığında, 1. sırada 
“kompleks problem çözebilme 
kapasitesi” gelmektedir.

iken yaratıcılık 3. sıraya yükseliyor ve
esas çarpıcı nokta ile 6. sırada
karşılaşıyoruz: Duygusal Zeka!

Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, AI –
Yapay Zeka’dan bahsettiğimiz son
yıllarda, Coleman ve Richard Boyatzis
tarafından 1995’lerde gündeme gelen
EQ, 22 yıl sonra tekrar ve bu sefer
kalıcı olmak üzere geri dönmüş gibi
görünüyor.

2013 yılında büyük umutlarla Google
tarafından alınan ve Haziran 2017
yılında Japon’lara satılan ünlü robot
firması Boston Dynamics’in 2016
yılında yayımladığı, şirket çalışanının
bir buz hokeyi sopası ile Atlas adı
verilmiş robotun yerden kaldırmaya
çalıştığı kutuya vurarak defalarca
düşürmesi ve kutuyu yerde
sürükleyerek robotu zorlaması, hatta
sırtından sopa ile iterek yere düşürme

videosu, sebep olabileceği toplumsal
algı açısından Google’ı oldukça rahatsız
etmiş ve Google – Boston Dynamics
evliliğinin sonu olmuştu.

Burada esas dikkat etmeye ihtiyaç
duyduğumuz konu bir insan olarak bizi
birçok türden ayıran “Duygu” alanımız
ve bu alandaki en önemli
kapasitelerimizden olan empati
yeteneği… Farkında olmadan kendimizi
belki bugün değil, ancak gelecek on yıl
içerisinde insansı robotlarla bir arada
yaşarken bulacağımız göz ardı
edemeyeceğimiz bir gerçek. İnsanlık
olarak 2040-2050 gibi yıllarda, hava
taşımacılığı dahil birçok alanda,
drone’larla, insansı robotlarla ve
robotların farklı formları ile
karşılaşacağız.

İnsanlar olarak; duygu ihtiva etmeyen
iletişimler kurmak konusunda
zorlanacağımız ve belki de fiziksel
olarak orijinaline yani bize benzeyen
makinalarla bazen de zihnimizin
karışacağı durumlarla karşılaşacağız.
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Forbes‘un bu yıl yapmış olduğu 
araştırma, önümüzdeki üç yıl 
içerisinde iş gücünün %50’sini 
koçluk desteğini talep eden 
jenerasyon olarak bilinen 
Millennials’ların oluşturacağını 
gösteriyor. 

Kendini koç olarak tanımlayan herkes gerçekten
bu yetkinliklere sahip mi?

Bu gibi durumlarda, gerek kendimizi gerekse karşımızdaki insan ya da “insan
görünümlü makina”nın bize olan etkisini ayrıştırmaya, kendi duygularımızı ve
çevremizdeki kişilerin duygularını daha iyi algılamaya ve ayrıştırmaya ihtiyacımız
var.

Forbes‘un bu yıl yapmış olduğu araştırma, önümüzdeki üç yıl içerisinde iş gücünün
%50’sini Millennials’ların oluşturacağını gösteriyor. Bu araştırma, koçluk desteğini
talep eden jenerasyon olarak bilinen bu dalganın, iş dünyasından olan talepleri ve
yukarıda bahsettiğimiz orta vadede gelecek son beş yılda en hızlı yükselen Koçluk
mesleğinin ivmesini ve büyümesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğini garanti
ediyor. Ancak buradaki hayati soru şu: Kendini koç olarak tanımlayan herkes
gerçekten bu yetkinliklere sahip mi? Bu alanda uluslararası bir eğitimden
içeriğinden geçmiş mi? Ve belki de en önemlisi; kendini geliştirmek için elle tutulan
ne tür faaliyetler gösteriyor? Uluslararası standartlarda bir akreditasyonu var mı ve
bunu belgeleyebiliyor mu?

Hepimiz için sadece zihinsel değil bütünsel olarak büyüdüğümüz ve geliştiğimiz bir
2018 yılı diliyorum.
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Bu sayıdan itibaren yeni bir köşemiz daha dergimizde yerini buluyor. Bu köşede
Eğitim ve Gelişim profesyonellerinin ceplerine girip, mobil dünyada neler
yaptıkları, tercihleri ve bizlerle paylaştıkları kullanım önerilerini sizlere sunacağız.
Keyifli okumalar dileriz.

MobilİK 
Saynur Önen

T: Geçmişle kıyasladığımızda insanlar mobil iletişim nedeniyle daha az mı
sosyalleşiyor, yoksa sosyalliğin tarifi değişiyor mu dersiniz?

Yıldız Holding
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi 
Grup Direktörü

33

SÖ: Bence çok daha fazla sayıda insandan haberdarız, iletişim halindeyiz,
sosyalleşmek daha kolaylaştı ancak derinliği ve kalitesi sorgulanır.
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T: Bugüne kadar kullandığınız
uygulamalar arasında favoriniz olan ilk
3 uygulama nelerdir? Hangi özellikleri
sayesinde favoriniz oldu?

SÖ: En sık kullandığım İstanbul trafiğinde
hayat kurtaran Yandex, Google maps gibi
uygulamalar. Instagramı hem
arkadaşlarımı takip etmek hem de
sevdiğim markaları ve güncel
programları izleyebilmek için
kullanıyorum. Alışveriş için sıklıkla
uygulama kullanıyorum.

T: En çok beğendiğiniz HR / Eğitim
Gelişim Uygulamları hangileridir. Hangi
özelliklerini daha çok beğeniyorsunuz?

SÖ: Linkedin sanırım hepimizin en sık
kullandığı İK aplikasyonu. Bunun dışında
Coursera gibi MOOC’ların
aplikasyonlarını da çok beğeniyorum.
Yabancı dil için kızımın çok ilgisini çeken
Busuu, Voscreen gibi uygulamaları çok
faydalı buluyorum.

T: Bilindik uygulamalar dışında ( mesaj,
telefon,e-posta ) hızlı erişim, kısayollara
eklediğiniz bir uygulama var mı? Varsa
sebebi nedir?

SÖ: Airbnb’nin kalacak yer dışında
şehirlerde yapılacak aktiviteler ve
organizasyon önerilerini uygulamadan
takip edebiliyorum. Bankacılık
uygulamaları hayat kurtarıyor. Aslında
günlük hayatın koşturmasında çok şeyi
uygulamadan halledebiliyoruz. Seslenen
Kitap gibi yakın zamanda keşfettiğim çok
keyifli uygulamalar var.

T: Daha önceden kullandığınız, şu an
mevcut olmayan ve eksikliğini
hissettiğiniz uygulamalar nelerdir?
( Mevcuttaki bir uygulamanın veya
işletim sisteminin eski sürümü de
olabilir )

SÖ: Aslında insan kaynakları
profesyonellerini belli bir admin
yönetiminde bir araya getiren bir
uygulama olsa, deneyim paylaşımı,
sunumlar vs’yi bir araya getirsek
konferanslarda yaptığımızı sanal
ortamda da yapabiliriz.

T: Para verip indirdiğiniz ilk uygulama
hangisidir?

SÖ: Mecburen çocuk oyunlarıydı sanırım


T: Bütçe olarak XX ₺ üzerinde
uygulamayı hayatta indirmem dediğiniz
oluyor mu?

SÖ: Sanırım 100 TL  En azından daha
fazlasını hiç indirmedim şimdiye kadar.

T: Şu an kullanmayı tercih ettiğiniz
mobil cihazlar hangileridir ve tercih
nedenleriniz nelerdir?

SÖ: iPhone 6 kullanıyorum, kullanım
pratikliği, hızı, görsel dünyasına çok
alıştım.

T: Geçtiğimiz ay Apple iPhone 8 ve X
serisi cihazları satışa çıktı. Yeni cihazlar
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Herhangi birini almayı düşünür
müsünüz?

SÖ: Lansmanı canlı izledim. 6 ve 7’de
Yaratılamayan farklılık vardı. Özellikle X
bence çok etkileyiciydi; X düşünürüm.
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Kitap Önerileri

Harold Stolovitch ve Erica J. Keeps tarafından 
yazılan ve ATD tarafından yayımlanan, alanın en iyi 
bilinen kitaplarından biri olan "Tellig Ain't Training" 
kitabı; Türkçe olarak hazırlandı ve "Anlatmak Eğitim 
Değildir" adı ile Ekim ayında, TEGEP Yayınları 
tarafından yayınlandı.

Kitap, zengin bir akademik birikimi, uygulamaya 
dönük bir şekilde ve samimi bir dille aktarmaktadır. 
Bu açıdan kitap, eğitim profesyonellerinin yanı sıra, 
öğretmenler, veliler, akademisyenler ve eğitim ile 
bir şekilde ilgili herkes için değerli bir kaynaktır.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Elon 
Musk’ın ‘kısmen’ kendi onayı ve anlatımı ile kaleme 
alınan biyografisinde kendisi hakkında bir çok 
bilinmeyen nokta netleşiyor. Geçirdiği zorlu 
çocukluk yılları ve problemli ebeveyn ilişkileri, okul 
hayatı, Güney Afrika’dan yola çıkıp önce Kanada 
ardından da ABD’ye uzanan eğitim hayatı ve son 
dönemde çokça konuşulan şirketleri Zip2, PayPal, 
SpaceX, Tesla, Solar City ve diğerleri... Hepsinin 
hikayesi bu kitapta netleşiyor. Yazarın olayları 
sadece Musk’ın ağzından kaleme almayıp, diğer 
muhataplardan da dinlemesi ve bunlara kitapta yer 
vermesi yer yer enteresan ikilemler ortaya çıkarıyor.
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Ögrenmeye, birlikte 
üretmeye, 

paylasmaya devam 
edecegimiz,

mutluluklarla dolu, 
iyi bir yil dileriz.

~
~,
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