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Editörden

Değerli Eğitim ve Gelişim Profesyonelleri,

Dünya yeni bir düzen ve yeni bir iş ortamı
içinde. Türkiye bu yeni düzende var olma
gayreti içinde ayrıca son derece zorlu bir
dönemden de geçiyor. Artık bitsin
dediğimiz bir yılı daha yeni geride bıraktık.
Dönem itibari ile kurumlarınızın çoğu
kendi yapılanmalarına, iş yapış şekillerine
zorluklarla başa çıkabilme ve ayakta
kalabilme adına tekrar tekrar bakıyor
olabilir. Bu değerlendirmeler içinde
kuşkusuz eğitim ve gelişim bölümlerinin
de gündemini her zamankinden daha
fazla verimlilik, etkiyi ölçümleme, daha az
maliyetle sonuç üretme, kaynakları etkili
kullanma, iş yapış şekillerine bakma gibi
konular kapsıyor olabilir. Bunları gözden
geçirirken; gelişimin sürekliği ve tesiri
adına dünya nelere odaklanıyor,
araştırmalar ve göstergeler ne söylüyor
diye bir perspektif sunmak isterim.

Deloitte’un araştırmasına göre;
alışılagelmiş, bildiğimiz performans
ölçümleri çalışanların gerçek değerlerini
göstermekte yetersiz kalıyor. Dünyadaki
organizasyonların %70’i performans
yönetim sistemlerini gözden geçiriyorlar.

Performansa dair konulan yaklaşımlar
yılda 1-2 kere ile sınırlı olmayacak şekilde
anlık ve zamansız olmasının ortamları ve
alt yapısı içinde olunmaya gayret ediliyor.

Dünyadaki online içerik sunanlar (Udemy,
Coursera, Khan Academy vb.) artık
maliyeti daha düşük, agile alternatifler
sunuyorlar. Kurumların bir kısmı da video
tabanlı öğrenmede üretimi kolay, amatör
ve maliyeti düşük, iç kaynakların üretimde
kullanıldığı seçeneklere yöneliyorlar.

Kurumların çoğu, "kariyer yolu”nu
stratejik görüyor ve kendi insan kaynağını
kurum içinde tutmak üzere mobiliteye,
rotasyona, birbirinden öğrenmeye, koçluk
ve mentorluğa alan açıyor ve yatırım
yapıyorlar.

Kurumlar, büyük veriyi anlamlı hale
getirmek için İK Analitiğine yatırım
yaparak, İK ile ilgili temel soruların
yanıtları ve bunların birbirleri ile olan
bağlantılarını inceliyor. Birbirleri arasında
anlamlı bir bütünlük olup olmadığına
bakılıyor. En iyi performans gösteren
satıcıları farklı kılan yönleri nedir?
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Arzu Sarıkayalar Sadaghiani

TEGEP Y.K. Başkan Yrd.



Hangi gelişim programı en yüksek yatırım
dönüşümünü sağlıyor? Niye bazı
bölümlerde işten ayrılma daha yüksek?
vb... Bu ve benzeri verilerin toplanıyor,
ilişkilendiriliyor olması, kurumların
geleceklerini daha iyi yönetmelerini
sağlıyor.

Kurumlarına bağlı olan çalışanların,
bağlılığı düşük olanlara göre daha mutlu,
sağlıklı ve verimli çalıştıkları görülüyor.
Kurumlarda lider duruşu besleyen
yaklaşımlara alan açılıyor ise çalışan
bağlılığı artıyor. Yöneticiler yönetiyor ama
liderler bağlılığı artırıyor. Bu sebeple
bütçelerimizi yönetirken yatırım yapılan
kademelere bakmak daha da önemli hale
geliyor.

Oyunlar, oyunlaştırma, yatırım maliyeti
ve üretim süresi zorlayıcı olsa da deneysel
öğrenmeyi tetikleyen yaklaşımı, öğrenme
materyallerini kuvvetlendiren, takım
çalışmasını ve öğrenme ortamına olan
bağlılığı arttıran bir yaklaşım olarak
karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Massive Open Online Courses’dan
(MOOC) sonra şimdilerde Small Private
Online Course (SPOC) gündemde. SPOC’
da videolara geleneksel yüz yüze sınıf içi
ortamlar eşlik ediyor.

Beynin kısa bilgiyi kolaylıkla alma ve
saklama kapasitesinden yola çıkarak
oluşturulan Micro Learning-Mikro
Öğrenme son zamanlarda çok kullanılıyor.

Bu yıl TEGEP olarak her zamankinden
daha fazla paylaşmaya, birlikte üretmeye,
katkı sağlamaya, başarıları parlatmaya,
doğru soruları sormaya, doğru metotları
kullanmaya ihtiyacımız var diye
düşünüyoruz. Dernek olarak buna vesile
olacak birkaç haberi, etkinliği de hemen
sizlerle paylaşmak isterim. ATD’nin
Telling Ain't Training kitabının çevirisi
tamamlandı, Mayıs ayında yayınlanacak.

Mayıs ayında 2017 Öğrenme ve Gelişim
Ödülleri Töreni yapılacak. Önceki
yıllardan farklı olarak Haziran ayında
Kurumsal Akademiler Zirvesi’nin ilki
yapılacak ve tıpkı TEGEP Eğitim ve Gelişim
Zirvesi gibi her yıl yapılmaya devam
edecek. Her ay gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz TEGEP Atölyeler bu yıl da
devam edecek.

2017 yılı aklın, sevginin, sağduyunun,
gelişimin, paylaşımın, yardımlaşmanın
arttığı barış ve huzur dolu öğrenmelerin
parladığı bir yıl olmasını dilerim.
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Adnan 
Ertemel ile 
Röportaj
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Öncelikle sizin hikayenizden başlayalım. 
Bize kendi hikayenizden bahseder 
misiniz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünden mezun oldum.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve
Teknoloji Yönetimi konusunda yüksek
lisans yaptım. Çalışma hayatına henüz
öğrenciyken Turkcell’de yazılımcı olarak
başladım. Teknik perspektifi kaybetmeden
müşteri perspektifinden de bakmaya ilgi
duydum. 2011 yılında doktora derecemi
aldıktan sonra bireysel eğitim ve
danışmanlık işlerine yönelmeye karar
verdim. Bahçeşehir Üniversitesi ve
ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde
Dijital Pazarlama, Teknoloji Girişimciliği,
Pazarlamada güncel yaklaşımlar gibi
konularda dersler vermeye başladım.

Dijital çağ ve gelecekle ilgili neler 
anlatıyorsunuz kitapta?

Sevgili Ufuk Tarhan’ın dediği gibi
dijitalleşmede gelecek yok! Çünkü gelecek
zaten tamamen dijital... İşin ilginç tarafı
her şey dijital olacak diyen o kadar çok
insan varken her şey dijital olduğunda
şimdi ne olacak sorusuna yanıt veren pek
yok. Bu kitap bu soruya yanıt vermeye
çalışıyor.

Dünya var olduğundan çok yakın bir
geçmişe kadar insanlık maddenin yani
enerji kaynakları, su ve benzeri doğal
kaynakların sonsuz, bilginin ise sonlu
olduğunu varsayıyordu. Ancak yakın bir
geçmişte aslında durumun tam tersi
olduğu, bilginin sonsuz maddenin ise
sonlu olduğu tespit edildi.

Röportaj: Menekşe Polatcan



Bu henüz herkesçe tam anlaşılamasa da
sonsuz bilgiyi üretmek, işlemek ve
saklamak artık mümkün hale geldi.
Durum böyle olunca her yerden gelen
bilgi ve mesaj bombardımanı karşısında
tüketiciler bağışıklık kazanıp markalara
karşı doğal bariyerler örmeye başladı.
Doğal olarak pazarlamada eskiden kanun
hükmündeki birçok kural hızla
etkisizleşmeye başladı. Buna karşılık
henüz birkaç yıldır keşfedilmiş bazı
teknikler geleceğin vazgeçilmezi olacak.
Kitapta yapmaya çalıştığım içinde
bulunduğumuz bu geçiş sürecinde birkaç
adım geri atıp okuyuculara büyük resmi
göstermek.

Ancak her olguya zamanla bağışıklık
kazanan günümüz tüketicisini
etkileşime sokmak her zamankinden
zor... Böyle bir dünyada ironik biçimde
insanları markalarla etkileşime ikna
etmek için davranışsal psikolojiye
başvurmaktan başka çare kalmadı.
Bolluk çağında ve aynılaşan ürün ve
hizmetler karşısında tüketiciler bir tık
ötesini istiyor. Kısaca anlam arayışı
içindeler. Markalar bu anlamda
sağladıkları fayda ve deneyimsel
pazarlamayla hissettirdiklerinin de
ötesinde olarak var olma nedenini
özgün bir hikayeyle anlatmak
durumunda. Müşterilere tüketiciler
olarak değil insan gözüyle bakıp
insanlığa dair farklı ve önemli bir
söylem ve hikaye geliştiren markalar
ilgiyle dinleniyor.
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Büyük veri, nesnelerin interneti, yapay
zeka ve benzeri teknolojiler sayesinde
pazarlama hiç olmadığı kadar teknik,
analitik ve ölçülebilir bir hal aldı.
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Apple’ın farklı düşün mesajı veren ve
tüm ürünleriyle bunu ispatlayan
hikayesi başarılı bir örnektir. Süreçte
ikinci adım son yıllarda geniş kitlelerce
keşfedilmeye başlayan ve gelecekte çok
daha önemli bir konuma gelecek çok
disiplinli bir kavram olan kullanıcı
deneyimidir. Dikkatin bu kadar değerli
olduğu bir dünyada aktif dikkat ve
düşünme gerektirmeyen sezgisel ve
pürüzsüz kullanıcı deneyimi fiziksel ya
da dijital gelecekteki hemen her ürünün
olmazsa olmaz özelliklerinden biri
olmak durumundadır. Üç yaşındaki
kızımın akıllı telefonla yapabildikleri
kızımın akıllı olmasından değil kullanıcı
deneyiminin mükemmel tasarımından
kaynaklanmaktadır.

Son olarak oyunlaştırmayla tüketiciler
etkileşime kolayca ikna edilerek
harekete geçirilebilir. Ben hemen her
şirket için yeni test ekibinizle tanışın
diyerek 7-8 yaşlarındaki çocukların
resmini gösteriyorum. Gerçekten de
çocuklara akıllarında kalıcı bir mesaj
vermenin tek yöntemi hikayedir.

Verdiğim akıllı telefon olduğu gibi bir
çocuğun dahi rahatlıkla üstesinden
gelebileceği bir kullanıcı deneyimi ideal
olandır. Hemen her çocuğa hadi oyun
oynayalım dendiğinde anında motive
olur.

Peki illüzyonel teknikler eğitim
alanında işe yarayacak mı?

Birçok büyük kurumun İK yönetimi
kariyer planlamasını oyunlaştırarak belli
pozisyonlara gelmek için belli eğitimleri
almayı şart koşmaya başladı bile.

Diğer yandan online eğitimde de
illüzyonel teknikler çok işe yarıyor. Eğitim
dijitale kayarken dijital eğitimin gücü
kullanıcı deneyimini artırarak süreci
kolaylaştırmak diğer yandan
oyunlaştırarak motivasyonu artırmaktan
geçiyor. Deloitte, Liderlik Akademisi adlı
online eğitim programını oyunlaştırarak
çalışanlarına sitede geçirilen süre ve
siteye hafta boyunca tekrar tekrar girme
alışkanlığı kazandırmıştır.
Oyunlaştırdıktan sonra siteye tekrar
girme oranı %37 oranında artmıştır.
(https://hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-
learning-a-g )

https://hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-learning-a-g
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Eğitimde hikayeleştirmenin gücüne
güzel bir örnek Xerox’un hikâyesidir.
Xerox teknik personelinin makineleri
onarmayı el kitaplarından okumaktan
daha çok birbirlerine yaşadıkları
öyküleri anlatmak yoluyla öğrendiklerini
anlayınca, bu iş öykülerini Euraka adını
verdiği bir veritabanında topladı.
Böylece insanlar herhangi bir
makinenin tamirinin nasıl yapılacağını,
o zorluğun üstesinden nasıl
gelineceğini bir başkasının hikâyesiyle
öğrenmeye başladı. Fortune bu
projenin şirket için taşıdığı değerin 100
milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kullanıcı deneyimi boyutunda kitaptan
eğitimcilere ilham verecek bir örnek
vermek istiyorum. Bir türk girişimi olan
parasut.com yeni kurulan firma
sahiplerinin ön muhasebesini
kendisinin tutmasını sağlayan bulut
tabanlı bir çözüm sunuyor. Renklerin
dili, seçilen font tipi ve boyutu, arka
plan rengi, renkler arası kontrast ve
benzeri tüm unsurlar inceden inceye
düşünülerek seçilmiş. İyi tasarlanmış
kullanıcı deneyimi sonucunda
amaçladıkları ve başardıklarını teyit
ettikleri önemli nokta şu; programdaki
8 ayrı ana fonksiyona ait 8 ayrı
muhasebe kartının (beyaz arka font
üzerine alt alta sıralanan farklı
derinliklerde kutucuktan oluşan) birer
karakteristiği var. Kullanıcılar programı
1-2 ay kullandıktan sonra farkına
varmaksızın ana kartın adının ne
olduğuna bakmadan bilinçaltı bu şu
fonksiyondur şeklinde beyne işaret
veriyor. Kullanıcı nerede olduğunu hiç
şaşırmıyor.

Özetle kullanıcı deneyimi ve 
sağ beynin potansiyeli henüz 
yeni keşfedildi ve pazarlama, 
eğitim ve hemen her alanda 

kullanılabilecek illüzyonel 
tekniklerin sonu yok.



Oyunlaştırma
Yazılımları
Kurumsal İşlerinizde 
Size Nasıl Fayda 
Sağlar? 
Oyunlaştırma (İng: Gamification) kavramı,
şimdilerde fazlasıyla pazarlanan bir
olguyken, bunun satış & pazarlama-eğitim
–müşterileriniz arasındaki etkileşimi
arttırma stratejilerinizde nasıl bir yer
bulacağı ya da iş hedeflerinizi nasıl
destekleyeceği konusunda pek fazla
pratik tavsiye bulunmamaktadır.

Bu yazının amacı oyunlaştırma stratejinizi
başarılı bir şekilde yapılandırmanız ve ilgili
kişilere bu bilgileri sunmanız için
ihtiyacınız olan bilgiyi ve araçları size
sağlamaktır.

Oyunlaştırma en basit haliyle oyun oynama
dışında kalan her türlü etkinliğin, daha eğlenceli
ve merak uyandıran bir şekilde yapılmasıdır.

Mustafa Yücelgen
Bilgi Kurdu

Oyunlaştırma kavramı, 
şimdilerde fazlasıyla 

pazarlanan bir olguyken, 
bunun satış & pazarlama-

eğitim –müşterileriniz 
arasındaki etkileşimi arttırma 
stratejilerinizde nasıl bir yer 

bulacağı ya da iş hedeflerinizi 
nasıl destekleyeceği 

konusunda pek fazla pratik 
tavsiye bulunmamaktadır.
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Araştırmalar gösteriyor ki, birbirleriyle
etkileşim halindeki insanlar, daha üretken
oluyorlar. Hem bireysel hem grup olarak.
Bu yüzden “oyunlaştırma”, kurumsal
dünyada çok tercih edilen bir yöntem
olmaya başladı. Akıllıca tasarlanan
süreçlerde oyun tasarımı, psikoloji,
motivasyon teorisi, nörofizyoloji ve
davranış bilimi gibi unsurlar mevcut. Tüm
bunların karmasını
yaratan oyunlaştırma yöntemi şaşırtıcı
derecede başarılı oluyor.
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Oyunlaştırma konusunda saygıdeğer bir
uzman olan Karl
Kapp oyunlaştırmayı “uygun olan tüm
oyun unsurlarını kullanarak sorunların
çözülmesinde ve öğrenmenin
desteklenmesinde dikkatli ve dikkate
alınan bir oyun uygulaması düşüncesi’’
olarak tanımlıyor.

Oyunlaştırmanın temel özellikleri şunları 
kapsar:

• Sonraki eylemlerin tanımlanması için 
basit ipuçları sunma

• Açık ve anlık geribildirim

• Kolayca belirlenen sıralama ve 
performans göstergeleri

• Anlaşılması kolay ilerleme süreçleri

Oyunlaştırmanın Temel Özellikleri
Nelerdir?

Oyunlaştırmanın temel özelliklerini tarif
etmek için belirli bir kural bulunmamakla
birlikte genellikle sıkça vurgulanan ve öne
çıkan birkaç unsurdan söz edebiliriz:

Oyunlaştırma hedefe yöneliktir: Net bir
şekilde tanımlanmış hedefler
oyunlaştırılmış herhangi bir sistemin
önemli bir parçasıdır. Çoğunlukla bir
‘’kazanma durumu’’ olarak adlandırılan bu
durum hedeflenen sürecin (mesela
öğrenmenin) amacını belirler ve
sonuçlandırılması gerekenleri tam olarak
saptar.

Oyunlaştırma “kişiye özel”liği
destekler:

Oyunlaştırmanın kazanımları açısından,
katılımcıların gerek yaklaşımlarında
gerekse içsel motivasyonlarında kendi
kendilerini idare etmeleri beklenir.
Oyunlaştırılmış sistemler önceden
belirlenen başarı kriterlerine
erişebilmek üzere insanların içsel
motivasyonlarını ön plana çıkaracak
şekilde tasarlanmalıdır.

İnsanlar dışarıdan dayatılan 
görevlerden ziyade kendisi 

tarafından belirlenen 
görevleri tercih eder.

Oyunlaştırma etkileşimlidir:

Pek çok geleneksel sınıf ortamı
öğrenme örneklerinin aksine,
oyunlaştırma daha etkin bir öğrenme
sürecini tamamlamak ve desteklemek
için kullanıcılara etkileşimli görevler
verilerek bağlılığı teşvik etmek amacıyla
yüksek bir etkileşim düzeyine
dayanmaktadır. İnsanlar eğlenmeyi
sever!



Oyunlaştırma anlık 

geribildirimlere dayalıdır:

Kullanıcıların oyunlaştırılmış sistem
tarafından belirlenen hedefler ile
uyumlu olması için düzenli
geribildirim şarttır. Bu türdeki
geribildirimler, sürekli katılımı
destekleyerek, kişinin sistem içindeki
ilerlemesini teşvik ederek, olumlu bir
takviye kaynağı olarak hizmet
eder. İnsanlar bir şeyleri başardıkları
duygusu içinde olmayı severler.
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Oyunlaştırma Öğrenme Stratejilerini Nasıl Destekler?

Eğitim ve Gelişim uzmanları geleneksel eğitim uygulamalarının yeterince etkili
olmadığını uzunca bir süredir biliyor. Araştırmalar standart bir sınıf eğitimi ile alınan
bilgilerin akılda tutulma oranının %10’dan daha iyi olmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, son birkaç yıl içinde üniversiteler ve şirketler eğitim etkinliğinin,
oyunlaştırmanın katkılarını kullanılarak, büyük oranda geliştirilebileceğinin farkına
vardılar.

Oyunlaştırma için yapılan yatırımların ülkemizde de artarak gelişmesini diliyoruz.
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Türk Telekom Akademi 

Sanal Gerçeklik 
ile Eğitiyor

Türk Telekom Akademi Türk Telekom’un teknolojideki liderliğini eğitim teknolojilerinde
de sürdürüyor. Yeni teknolojileri eğitim uygulamalarıyla bütünleştirme
çalışmalarımızdan biri de sanal gerçeklikle oldu. Mayıs ayında geliştirdiği dünyadaki en
güncel teknolojilerden biri olan sanal gerçeklik uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği
alanında uygulayarak ödüllük bir öncü projeye daha imza attı. Türk Telekom için kritik
çalışma alanlarından biri olan ve kesintisiz hizmet vermemiz için gerekli altyapının
temel taşlarından biri olan yüksekte çalışma konusunda heyecanlı bir sanal gerçeklik
deneyimi üzerinde bir proje geliştirdik.

Saynur Önen
Türk Telekom 

Akademi Direktörü
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Sanal Gerçeklikle Gerçeğe Yakın
Simülasyon Tecrübesi

Sanal gerçeklik, fiziksel deneyimlerin
bilgisayar ortamında taklit edilmesiyle
eğitim alanında gerçeğe yakın
simülasyonlar yapılmasını sağlıyor.
Burada hazırlanan videoların gerçeğe
oldukça yakın olması çok büyük önem arz
ediyor. Grafikler ve görüntü
teknolojilerinin güçlü olması gerektiği
kadar, hazırlanan senaryonun da
kusursuza yakın olması gerekiyor. Bu
bütünlük sağlanmadığı takdirde kullanıcı
“gerçeklik hissiyatını” tam olarak
yaşayamıyor ve kullanıcıda istenilen etki
bırakılamıyor.

Oyundan Eğitime Çok Alanda
Kullanılabiliyor

Sanal gerçeklik hayatımızın yakın bir
zaman diliminde hayatımızın birçok
noktasına girerek bizleri şaşırtmaya
devam edecek. Eğitim, sağlık, spor, inşaat,
turizm ve sinema gibi sektörlerde
şimdiden kendini göstermeye başladı.
Artık gözlüğünüzü takıp Amerika Ulusal
Parklarında sanal bir gezintiye çıkabiliyor,
yapımı bitmemiş bir ev inşaatının
içerisinde satın aldığınız evin bitmiş halini
ya da İngiltere’de yapılan bir tümör
ameliyatını 360 derece kameralar aracılığı
ile izleyebiliyorsunuz.
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Sanal Gerçeklik Gözlükleri Ekonomik
Fiyatlarıyla Cazibeyi Artırıyor

Sanal gerçeklik son yıllarda adından bolca
söz edilen bir teknoloji. Firmalar arka arkaya
sanal gerçeklik gözlüklerini tanıtmaya ve
yeni uygulamalar üretmeye başladılar.
Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear, Sony
ve Microsoft gibi markalar her geçen gün
daha fazla yatırım yaparak bu teknolojinin
daha fazla yaygınlaşmasına destek
oluyorlar. Bu firmalar her ne kadar sektöre
yön verseler dahi satış fiyatları açısından
oldukça pahalılar. Düşük maliyete sanal
gerçeklik teknolojisinden geri kalmak
istemeyen kişiler Google Cardboard satın
alarak bu meraklarını rahatlıkla
giderebilirler.
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360 Video Çekim Tekniğinin Gelişimi

Özel kameralarla çekilen 360 derece

videolar çekim mekanındaki her şeyi

kaydediyor. Sanki gerçekten

oradaymışsınız hissini oluşturan bu

videolar baktığınız her yönde derinlik

hissi veriyor. Bu tarz projelerde yaygın

kullanılan araç GoPro’lardan oluşan

iskelet sistemleri. Ortaya çıkan video

görüntü kalitesi açısından tatmin edici

olmakla birlikte daha sonrasında

kullanıcılar bilgisayar veya akıllı

telefonlarından bu görüntüleri kolayca

izleyebiliyor.

Deloitte’un tahminlerine göre, bu yılın
sonuna kadar dünyada ortalama 2.5
milyon sanal gerçeklik gözlüğü satılacağı
ve 2018 yılında bu rakamın 10 kat artıp
24 milyona ulaşması bekleniyor. Digi-
Capital adlı araştırma şirketinin
raporuna göre, 2020 yılında bu yeni
piyasanın toplam büyüklüğü yazılım ve
donanım pazarıyla birlikte 150 milyar
dolara ulaşacak.



Kumandalarla Gelen Yeni Dönem

Sanal gerçeklik teknolojisinde en önemli
basamaklardan biri Oculus, HTC, Sony gibi
firmaların bu deneyimin içerisine
kullanıcıların hareket kabiliyetlerini
algılayan sensörler ile desteklemesi oldu.
Bu sayede kullanıcılar ellerindeki
kumandalar yardımı ile uygulamanın
içerisinde oyuncu olarak yer alabildiler ve
en başta belirttiğimiz gerçeklik hissiyatını
başarılı bir şekilde yaşadılar.

Eğitimdeki Kullanım İmkânları Çok
Geniş

Günümüzün ve geleceğin eğitim
sistemlerinde artık bir şeyler değişecek
gibi görünüyor. Artık bir kulaklık ve sanal
gerçeklik gözlüğü ile bambaşka bir
ortamda eğitim ihtiyacımızı
karşılayabiliyoruz. Teorik eğitimleri bir
anda iş başı öğrenme ortamına çevirip
deneyimlerken detaylı bir şekilde
öğrenebiliyoruz. Arıza tespiti gibi
içerisinde süreç barındıran eğitim
başlıklarını sanal gerçeklik ile ele alıp
çalışanlarımıza farklı deneyimler
yaşatabiliyoruz.
Sanal gerçeklik teknolojisini eğitimde
kullanırken kişilerde etki bırakmak için
içerisinde etkileşim kesinlikle
barındırmalı. Aksi takdirde yapmış
olduğunuz eğitimi sıradan bir e-eğitimin
bir tık daha uzağına gidemez.

Türk Telekom Akademi Eğitim
Teknolojilerinde Öncülüğünü
Sürdürüyor

Türk Telekom Akademi, Türk Telekom
çalışanlarını bugün ve geleceğe
hazırlayacak kişisel, mesleki ve teknik
alanda gelişimlerini destekleyen kurumsal
bir akademidir. Teknolojiden faydalanarak
uygulamalı öğrenme ortamını
çalışanlarımıza sunuyoruz. E-eğitim, mobil
öğrenme, sanal sınıf, teknoloji
laboratuvarlarımız, video bazlı çok sayıda
dijital öğrenme içeriklerimiz ve işimizi
kolaylaştıracak tüm teknolojileri
bünyemizde barındırarak sektörde öncü
olmak ana hedefimiz.
Bu yenilikçi bakış açımız ile sanal gerçeklik
teknolojisiyle çalışanlarımızı tanıştırmak
bizler için değerliydi. Türk Telekom
Akademi olarak sanal gerçeklik
teknolojisini eğitim alanında uygulayıp
yeni bir bakış açısı kazandırdık.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Sanal 
Gerçeklikle Buluştu

Türk Telekom olarak insana ve insan
hayatına verdiğimiz önemden yola çıktık.
Bu yeni teknolojiyi doğrudan insan
hayatına temas eden bir noktada
kullanmak ve çalışanlarımız üzerindeki
farkındalığı artırmak istedik. İnsan
hayatıyla ilgili olması bizi iş sağlığı ve
güvenliği konusuna yönlendirdi.

Yüksekte Çalışma eğitimimiz Türkiye’nin
her noktasında çalışanlarımız tarafından
alınan bir eğitimdir. Hem bu eğitimin
etkinliğini arttırarak çalışanlarımızın bu
konuya ne kadar değer verdiğimizi
hissetmesini sağlamak hem de ilk defa
Yüksekte Çalışma eğitimi alacak
çalışanlarımızın kulelerde karşılaşacağı
zorlukları önceden görmesini istedik.

Yüksekte Çalışma Eğitimini Nasıl 
Tasarladık?

Yüksekte Çalışma sanal gerçeklik
eğitimimizi İstanbul Çamlıca’da bulunan
iletişim kulelerinde çektik. Öncesinde
prova çekimi yaptık ve deneyimli
eğitmenimizi 40 metre yüksekliğe kadar
çıkarttık.

Sanal gerçeklikte etkileşime önem
verdiğimiz için telefon destekli Samsung
Gear VR gözlüklerine uygun bir uygulama
tasarladık. Bu sayede uygulamamıza
ekipman seçimi, doğru anahtar noktaları
seçimi gibi etkileşimli alanlar ekledik.
Ayrıca uygulamamızı dış ses ile
destekleyerek göze ve kulağa aynı anda
hitap ettik.
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Mayıs’tan Bu Yana 1245 Kişiye Ulaştık

Uygulamamızı lansman tarihi olan Mayıs
ayından bu yana farklı şekillerde tanıttık.
Bölge müdürlüklerimizde stantlar kurduk,
oryantasyon eğitimlerimize dahil ettik ve
Yüksekte Çalışma sınıf eğitimlerinden
önce ilgili çalışma arkadaşlarımıza da
denettik. Amacımız bu uygulamayı teknik
saha çalışanları dışında onların
yöneticilerine ve diğer tüm çalışanlarımıza
deneyimletmek.

Kullanıcılar Hayran Kaldı

Farklı çalışan profillerinden çok güzel
tepkiler aldık. Bölge müdürlerimiz, saha
yöneticilerimiz, genel müdürlük
personellerimiz ve destek birimlerimizden
çalışma arkadaşlarımız uygulamamızı
denedi. En güzel dönüşler genelde saha
ekiplerine yöneticilik yapan ama
hayatında hiç kuleye çıkmamış
yöneticilerimizden geldi. Kendilerine bağlı
olan çalışanların yaptıkları işlerin ne kadar
zor şartlar altında gerçekleştiğini,
kendilerinin bu kadar yüksekte bu işi
yaptıklarını hayal edemediklerini iletmesi
oldu.

Stevie Üstün İşveren Ödülünü Aldık

“Teknoloji için İnsan, İnsan için Gelişim”
sloganıyla yola çıkan Türk Telekom
Akademi bu öncü sanal gerçeklik
uygulamasıyla Stevie Üstün İşveren
Ödülünün sahibi oldu. Hali hazırda farklı
kapsamdaki konu başlıkları ile
yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
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Son yıllarda kurumlarda eğitim birimleri bir dönüşüm içinde...
Bu dönüşüm sürecinde, kurumsal öğrenmeyi, kurumların
vizyonuna giden yolda en kritik stratejik öncelik olarak
konumlandıran Kurumsal Akademiler kuruluyor...

Peki bu dönüşümün bir yol haritası var mı?

Nereden başlamak gerekiyor?

Atılacak ilk adımlar neler?

Kurumsal Akademi olma veya yapılandırma sürecinde olan veya
olma hedefi bulunan tüm kurumları, iş liderlerini ve eğitim
profesyonellerini, birlikte bu soruların yanıtlarını bulacağımız
ve Akademilerin yapı taşlarına odaklanacağımız

Erken kayıt avantajından yararlanmak ve bilgi almak 
için buraya tıklayınız

https://docs.google.com/a/digitallica.com.tr/forms/d/e/1FAIpQLSdZNMEAHcXDwGJ6EPkaAq5g51m34-DkZjU0ZvnRW3kF8XvNjQ/viewform?c=0&w=1


Yeni 
Standartlarla
Yeni Öğrenme
Ekosistemine

Dr. Onur Seçkin
UzakYakın Öğrenme ve 

Gelişim Direktörü
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Öğrenme dünyasında önemli yeniliklerin eşiğindeyiz. E-öğrenme
alanında uluslararası yeni standartlarla ortaya çıkan gelişim süreci,
izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir öğrenme deneyimlerine
yaklaşımımızı yeniden yapılandıracak. Bu dönüşümün kaynağı yeni
nesil SCORM olarak da adlandırılan, TinCan ya da bu ismin yerine
kullanılan experience API (x-API) standartları.

Öğrenme ve gelişim dünyasında
70:20:10 kuralı çokça bilinen bir
modeldir. Model kurumlarda
öğrenmelerin % 70’inin işle ilgili
deneyimlerden, % 20’sinin diğer
insanlarla etkileşimden ve % 10’unun
formal eğitim etkinliklerinden ortaya
çıktığını söyler. Model kimi
noktalarda tartışılıyor olsa da,
kurumlarda yüz yüze ya da online,
formal olanların çalışanların tüm
öğrenme deneyimlerinin çok küçük
bölümünü oluşturduğunu biliyoruz.
İnformal deneyimler, iş üzerinde
işbirliği içinde gerçekleşen
öğrenmeler ve sosyal öğrenme
deneyimleri kişinin öğrenme
yaşantısının önemli bir bölümünü
oluşturuyor.

x-API standartları tüm bu
öğrenme deneyimlerinin
izlenebilmesi, ölçülebilir olması
ve değerlendirilmesi için büyük
bir olanak sunuyor. x-API’yle
SCORM’un sadece formal
öğrenme deneyimleri
sunabilmesi yönündeki sınırlar
ortadan kalkıyor.
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Sınırsız öğrenme kaynağı

Şöyle bir hayal kurun. Bir şirkette eğitim
uzamanı olarak çalışıyorsunuz. Öğrenme
analitiği konusunda güncel yaklaşımları
öğrenmek ve bunu da hem
yöneticilerinize görünür kılmak, hem de
kariyer yolunuzda yanınızda taşımak
istiyorsunuz. Konuyla ilgili mevcut yüz
yüze ya da online eğitimler güncel değil.
Ama aslında internetin sınırsız dünyası ya
da offline yaşayabileceğiniz deneyimler
size kapsamlı bir öğrenme paketi
sunuyor.

Google arama motoruna anahtar
kelimeleri yazarak işe başladınız. Çeşitli
makaleler, videolar, webinarlar,
konferanslar, sosyal medya grupları,
bloglar ve başka birçok kaynakla
karşılaştınız. Önemli bir dergide eğitsel
veri madenciliğine ilişkin bir yazı
okudunuz. YouTube’da önemli perakende
şirketlerinden birinin eğitimlerinde hangi
verilerin toplandığını ve hangi analizlerin
çıkarıldığını anlatan bir video izlediniz.

Assosiciation for Talent Development’ın
bir webinarında öğrenme analitiği
konusunda uzman bir eğitimcinin
konuşmasını dinlediniz. Bu arada
TEGEP’in ‘Eğitimde İK Analitiği’ başlıklı
atölye çalışmasına katıldınız. LinkedIn’de
alandaki profesyonellerin bir arada
olduğu ‘Büyük Veri Analitiği ve Bilgisayarla
Öğrenme’ adlı bir gruba katıldınız. Bir
blogda öğrenme analitiği temasındaki
içerikleri okudunuz, yorumlar yaptınız.
Konuyla ilgili uzman bir eğitimcinin e-
kitabını okudunuz. Bütün deneyimleri
sıraladığınızda aslında doğrudan ilgi
alanınız olan bir konuya yönelik kapsamlı
bir eğitim programı yarattınız. Süreçte
kimi zaman akıllı telefonunuzu
kullandınız, kimi zaman gerçek bir toplantı
salonunda bulundunuz.
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X- API Ne Yapıyor?

İşte x-API uyumlu bir yapı, online ya da
offline bütün bu öğrenme deneyimlerinin
bir öğrenme kayıt deposunda (LRS),
standart bir ‘Ben bunu yaptım’ (I did this)
formatında tutulmasını sağlıyor. Eğer kişi
istiyorsa bunlar yöneticisi tarafından da
izlenebilir ve değerlendirilebilir oluyor. Bir
LRS diğeriyle kayıtları paylaşabiliyor, kişi
kişisel düzeyde de kendi kayıtlarını
tutabilme olanağına sahip olarak kariyer
yolculuğunda yeni duraklarda bunları
görünür kılabiliyor

x-API’yle içine girdiğimiz yeni öğrenme
ekosisteminin önemli bir yönü de kişilerin
farklı biçimlerde öğrenme deneyimleriyle
gelen büyük veriyle, herkese aynı şekilde
değil, giderek kişiselleştirilmiş,
uyarlanabilir öğrenme yollarının önünün
açılması olacak. Bu büyük veriyle, tıpkı
alışveriş sitelerinde olduğu gibi, kişilerin
öğrenme yönelimleri analiz edilerek
onlara yeni önerilerde bulunulabilecek.
Öğrenme ve gelişim yöneticileri SCORM
uyumlu bir kurumsal öğrenme yönetim
sisteminin sınırlarını aşabilecek, internetin
sınırsız kaynağını öğrenme içeriği olarak
değerlendirebilecek.

x-API standartları bize yeni bir 
öğrenme ekosisteminin 

kapılarını açıyor. Açılan bu 
kapıdan girmek, daha etkili ve 
verimli öğrenme deneyimleri 

için önemli olanaklar sunacak. 
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Yenilik: 
Delilik ve 
Tutarlılığın 
Mükemmel Uyumu Burç Uygurmen

Yeni kelimesinin duygusal beyne hitap
eden en güçlü dört kelimeden biri
olduğunu biliyor muydunuz? Yeni
kelimesini gördüğümüzde bilinçaltımızda
“gelişmiş”, “heyecan verici” gibi tanımlar
canlanır; ilk dürtümüz yeni olan bir şeyi
istemektir. Yeni elbiseler, yeni bir araba,
yeni teknoloji hep çekicidir. Üzerinde “Yeni
ve Mükemmel Tat” yazan yeni piyasaya
sürülmüş bir çikolata ambalajını hayal
edin; gördüğümüzde hemen aklımız kayar.
Son üç yılda cep telefonu tasarımlarında
milimetrik değişiklikler yaşansa da,

“Yeni Tasarım” ve “Yeni Teknoloji” gibi
sözcükler tam bir pazarlama harikası
olarak kullanılmışlardır. Diğer bir
taraftan ise yeni belirsizdir ve
korkutucudur. Yeni bir müdür, yeni bir
çalışan ya da yeni bir iş yapış şekli hep
endişe vericidir. Çünkü geleceğe
dönük risk ve belirsizlik içerir.
Belirsizlik arttıkça iç sesimizin yoruma
katkısı artar. İç sesimiz ise genellikle
negatiftir ve ne kazanacağından çok
kaybedeceğine odaklıdır. Peki,
yeniliğin tanımında bile bu kadar zıtlık
ve kargaşa varken, nasıl yenilikçi
olunabilir?
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Amerikan Psikoloji Derneği Richardson
yaratıcık ödülü sahibi psikolog Frank
Barron, 1960‘larda aralarında yazar,
mimar, bilim adamı, girişimci ve
matematikçilerin olduğu o zamanın en
yaratıcı insanlarını davet ederek bir dizi
deney yapar. Denekler, Kaliforniya
Üniversitesi Berkeley kampüsünde bir
evde birkaç gün geçirirler ve gözlemciler
tarafından kişilikleri ve zihinsel durumları
incelenerek, bir dizi teste tabi tutulurlar.
Deneyin sonunda Barron genel kanının
aksine zekanın, yaratıcıktaki öneminin çok
az olduğunu ve yaratıcılığın sırf IQ ile
açıklanabilecek bir olgu olmadığını ortaya
koyar.

Deneyin çıktılarına dayanarak yaratıcılık
daha çok duygusal, motivasyonel ve
entelektüel birikimlerin ürünüdür. Tüm
bu yaratıcı insanların ortak özellikleri ise
belirsizlik ve karmaşıklığa yüksek tolerans
gösterebilen; korkularından öğrenen,
görenek dışı insanlar olmalarıdır. Bu
kadar çok zıtlık ve tezatlığı aynı bünyede
barındırmak çok yönlülük ve belli bir
yaşanmışlık gerektirir. Barron yenilikçi
insanları kendi anlatımıyla “Kültürlü fakat
bir o kadar da ilkel; yıkıcı olduğu kadar da
yapıcı ve ortalama bir insandan daha deli
fakat çoğunlukla tutarlı” olarak tanımlar.
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Bu şekilde bakınca, dünyanın en çok
patent başvurusu yapılan gelişmiş
ülkelerindeki kültürel çeşitlilik, Üniversite
mezuniyeti sonrası kendini tanımak adına
1 yıla kadar seyahat etme ve anne
babanın himayesinden erken yaşta çıkma
alışkanlıkları hiç de tesadüf değil. Çok
yönlülük, çeşitlilik ve yanlışlardan
öğrenme mantıklı oranda risk alma ve
korkuların üzerine gitme eğilimi gerektirir.
Mükafatı ise çoğu insanın kendisiyle
yüzleşmekten korktuğu karanlık alanların
( Johari Penceresindeki bilinmeyen ve gizli
alanların) açık alan haline dönüşmesidir.

Açık (kişinin kendini iyi tanıdığı) alanı geniş
kişiler özgüvenli, empati yetenekleri
gelişmiş duygusal zekaları yüksek
kişilerdir. Bu da çok yönlü olmalarının ve
korkularının üzerine gitmelerinin bir
sonucudur. Çeşitlilik farklı mekanikleri
öğrenmeyi; farklı mekaniklerin birleşimi
de yeni liği getirir. Örneğin, mikrodalga
fırınlar radar uzmanlığının yemek pişirme
ile birleşiminden, PlayDoh oyun hamurları
duvar kağıdı temizleme malzemesinin
oyuncak tukusu ile birleşiminden ve yine
mutfakta kullandığımız paslanmak çelik
takımlarımız da paslanmaz silah namlusu
üzerinde çalışan bir metalürji
mühendisinin limon suyu ile
çalışmasından ortaya çıkmıştır.
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Peki, yenilik için siz neler yapabilirsiniz?

Yönetim Gurusu Peter Drucker, bir kişi iş
dünyasında kendini nasıl geliştirebilir
sorusuna “Keman Çalmayı Öğrenerek”
der. Yenilikçilik te farklı değildir. Farklı
deneyimler size farklı yetkinlikler
kazandırır. Duygusal ve mantıksal beyni
aynı anda kullanabilme, alışkanlıkları
değiştirebilme, farklı mekanikleri
öğrenme ve birleştirebilme yetkinlikleri
gibi… İlla da keman çalmanız gerekmez;
mesela hep istediğiniz fakat zaman
ayıramamaktan ya da yapamamaktan
endişelendiğiniz bir uğraşın üzerine
gidebilir, arsenallinize yeni mekanikler ve
iş yapış şekilleri katabilirsiniz.

Eğer mümkünse 2017 ‘de farklı bir şeyler
yapın: Bilmediğiniz yerlere seyahat edin,
bir hobi edinin ve mümkünse arabayı
bırakıp yürüyün, toplu taşımaya, bisiklete
binin ve bol bol gözlem yapın, farklı iş
yapış stillerini anlamaya çalışın. Konfor
alanınızın dışında yaptığınız her şey sizi
yeniye, yeniyi üretmeye ve belirsizliğe
karşı hazırlayacaktır. Unutmayın, sizi
korkutan ve endişelendiren her şey içinde
mutlaka bir de gelişim fırsatı barındırır.

Umut, barış ve gelişim dolu bir yıl
dileklerimle;
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Yetenek
Yönetiminde
Gelecek
Öngörüleri Handan Odaman Uşaklıgil

Bundan on yıl önce, 2007’de,
SuccessFactors Research’ün o zamanki
küresel araştırma direktörü Erik Berggren
ile Knowledge Infusion’ın yine o dönemki
başkan yardımcısı Jason Corsello, “Yetenek
Yönetimi 2017”1 adını verdikleri ortak bir
çalışma hazırlamış ve yetenek yönetiminin
bugününü öngörmüştü.

• 1997’de kurumlarda hiyerarşik yapının
egemen olduğunu, yeteneğin kurum
dışında arandığını, mevcut görüşünse
yetenek yönetimiyle pozisyon açığını
doldurmak olduğunu,

• 2007’ye gelindiğinde matris yapıya
geçildiğini, iç yeteneği geliştirmeye ve
çalışanlara kurum stratejilerini hayata
taşımaları için gereken becerileri
kazandırmaya odaklanıldığını,
dolayısıyla yetenek yönetiminin iş
sonuçlarıyla hizalandığını ortaya
koymuşlardı.

2017 öngörüleri ise kurumların tek bir
birim olarak hareket edeceği, zeki ve
adanmış çalışanlara ulaşma gayretinin
yetenek arayışını küresel boyuta taşıyacağı
ve iş stratejilerinin artık yetenek yönetimi
tarafından yönlendirileceğiydi.

Kurumların 2017’de başarıyı
yakalayabilmeleri için çevik, ileri
görüşlü ve yeni yaklaşımlara hazır
olması gerektiğini ileri sürmüşlerdi.
Berggren, IDC’nin araştırmalardan
sorumlu başkan yardımcısı oldu.
Corsello ise şimdilerde Cornerstone
OnDemand’in strateji ve gelişiminden
sorumlu kıdemli başkan yardımcısı.
Görevleri değişti, ama bu iki
profesyonelin değişimi yakından
izleyerek öngördükleri 2017 tablosu
geçerliliğini koruyor.

Güncel Bulgular

Academy of Management insan
kaynakları ve örgütsel davranış
birimlerinin sponsorluğunda
geçtiğimiz yıl sunulan araştırma ve
çalıştay raporu;2 25 ülkenin
katılımıyla, yetenek yönetiminin
zorlayıcı sorunları için anlamlı bir
çözüm arayışını amaçlıyordu. Rapor,
hem yöneticilerin, hem de işletme
alanındaki akademisyenlerin en
zorlayıcı buldukları üç sürecin
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• Yetenek stratejisi ve tasarımı
(yeteneğin tanımı, iş stratejisiyle
hizalanması),

• Yetenek yönetimi çıktıları ve
raporlaması (potansiyel yeteneğin
elde tutulması, tespit edilmesi ve
ölçülmesi),

• Yetenek yönetiminin uygulaması
(bölüm müdürlerinin becerisi ve
uygulama tutarlılığı) olduğunu
gösterdi.

Benzer şekilde, yöneticilere kurumlarında
neyi değiştirmek istedikleri sorulduğunda,
sıklıkla verilen yanıtlar arasında yetenek
stratejisini doğrudan iş stratejisiyle
hizalama, iş sonuçlarına ulaşmak için
yetenek yönetimini önceliğe alma,

kurumun kendi koşullarına ve iş alanına
bağlı olarak yeteneğin tanımını
netleştirme (%10) olduğu görüldü.

Diğer taraftan yöneticilere hangi
davranışlarının çalışanlarda en büyük
etkiyi yarattığı sorulduğunda, potansiyeli
uygulamalarla geliştirme ve gelişim
fırsatlarına olanak tanıma (%24),
potansiyelleri ve gelişimleriyle ilgili
çalışanlarla yüz yüze ve dürüst
görüşmeler yapma (%22), gelişimlerini
desteklemek için çalışanları sürece dahil
ve motive etme, onları cesaretlendirme ve
takdir etme (%15) ilk üç sırada yer aldı.
Rapor, yeteneği yönetmek için eyleme
geçilmesini, kıdemli yöneticilerin hesap
verebilirliğini ve bölüm müdürlerinin
becerisini gerektiren örgüt düzeyinde bir
yeterlilik ihtiyacını gözler önüne serdi.

Yine geçtiğimiz yıl içinde, küresel yetenek
yönetimi üzerine ATD’yle yürütülen
zahmetli bir çalışmanın sonuçları
paylaşılmıştı.3 Yetenek yöneticilerini
gelecekte zorlayacak alanlar arasında
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• Küreselleşen dünyaya uyum sağlama
ve çeviklik,

• İş stratejisiyle küresel yetenek
yönetimini hizalama ve sosyo-küresel
teknolojilerin iş stratejine
yerleştirilmesini sağlama,

• Kurumların küresel boyuttaki gelecek
ihtiyaçlarını öngörecek şekilde yeteneği
yeniden tanımlama,

• Çalışan seçimlerine değer vererek
sadece yüksek performans gösterenleri
değil, tüm çalışanları sürece dahil etme,

• Ekonomik ve kültürel değişkenlikle başa
çıkabilmek için hazırlıklı olma,

• Geçmişte yaptıklarımızı sürdürerek
gelecek başarımızı
garantileyemediğimiz için çalışanlara
hayat boyu öğrenme serüveni
sağlayacak yöntemler geliştirme

ihtiyaçları yer aldı. Böylelikle, yetenek
yönetiminin rekabet stratejilerini
yönlendirmesi, çevik ve gelecek odaklı bir
bakış açısıyla çalışan gelişimini merkezine
alarak zihniyet değişikliği misyonunu
üstlenmesi gerektiği bir kez daha
vurgulandı.

Sonuç

Bundan on yıl önce öngörülen ihtiyaçlar
bugün de önemini koruyor. Hatta farklı
çalışmalarca da dile getirilen bu alanlar,
gelecekte de üst yönetimin gündemini
işgal edeceğe benziyor. Peki siz, on yıl
önceye dayanan bu öngörüleri
yönetmek için elinizdeki zamanı nasıl
değerlendirmiştiniz? Dilerseniz şöyle
soralım; yeteneklerinizi geliştirmek için
2027’yi şimdiden öngörerek nasıl bir
eylem planıyla hareket edeceksiniz?
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Homo Deus
Yarının Kısa Bir Tarihi
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Kitap Önerisi:

Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens kitabıyla çoksatar listelerini altüst
eden Yuvol Noah Harari yeni kitabı Homo Deus’ta çarpıcı öngörüleriyle
yarınımızı ele alıyor.

Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens’le insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu
anlatan Harari, yeni kitabında insanın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki
yolculuğunda yeni bir türe, Homo deus’a evrildiği bir gelecek kurguluyor.
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Yuval Noah Harari

Kitabında geçtiğimiz yüzyılda insanlığın
kıtlık, salgın ve savaşları tarihte hiç
olmadığı kadar başarıyla dizginlediğinin
altını çizen Harari, günümüzde
obeziteden ölen insan sayısının
gıdasızlıktan ölen insan sayısından fazla
olduğuna, enfeksiyona bağlı ölümler
azalırken yaşlılığa bağlı ölümlerin
gittikçe arttığına ve gelişen küresel
ekonomi modeli ve ülkelerarası ticari
anlaşmalarla savaşın geçmişe kıyasla
çok daha az tercih edilir bir yol hâline
geldiğine dikkat çekiyor.

Peki bu büyük sorunları nispeten
kontrol altına alan insanın yeni
gündemi ne olacak? İnsan yaşamının
kutsallığına duyduğumuz inanç ve
bilimsel düzenin dinamiklerini göz
önüne aldığımızda ölüme karşı savaşın
kaçınılmaz olacağına ve tarih boyunca
büyük kazanımlar elde etmiş olmamıza
rağmen mutluluk seviyemizde önemli
bir artış olmadığına vurgu yapan Harari,
insanın iki büyük gündeminin
ölümsüzlük ve mutluluk arayışı
olacağını öngörüyor.

Harari bizi sadece ebedi gençliğin değil,
yaratmak ve yok etmek gibi ilahi becerileri
elde etmenin de arifesine getiren
modernitenin aslında büyük ödünler
vererek imzaladığımız bir sözleşme
olduğunu ileri sürüyor: “Tüm sözleşmeyi
tek bir cümlede özetleyebilirsiniz: İnsanlar
güç karşısında anlamı terk etmiştir.”
Örneğin, diyor Harari, mevcut eğilimler
devam ederse, makinelerin her geçen gün
insan gücünü gölgede bırakmasıyla
“insanlar ekonomik ve askeri gücünü
yitirecek, böylelikle ekonomik ve siyasi
sistem insanlara bu kadar değer vermeyi
bırakacak. Sistem kitlesel olarak insanlara
değer vermeye devam edecek ama
bireyler önemsizleşecek. Sistem bazı
özgün bireylere değer vermeye devam
edecek ancak bu özgün insan toplulukları
kitlelerden farklı olarak sürümleri
yükseltilmiş yeni bir süperinsan eliti
oluşturacak.” Harari’ye göre dinler hayatı
anlamlandırmakta gittikçe yetersizleşerek
yerlerini alternatif anlatılara bırakacak ve
algoritmaların gücüne duyulacak evrensel
inancı temsil eden “Dataizm”, geleceğin
hakim kutsal anlatısı hâline gelecek.
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Geleceğe dair öngörüler yarını çoğu zaman bugünün benzer bir yansıması olarak ele alır.
Gelecekte hayal bile edemeyeceğimiz bir teknolojiye sahip olacağımızı düşünür, yine de
özgürlük ve eşitlik gibi hümanist değerlerin bize yol göstereceğine inanırız. Homo Deus,
bu tür beklentileri güçlü argümanlarla geçersiz kılarken, her sayfasında provokatif
iddialarla okurunu alternatif gelecek ihtimalleri üzerinde düşünmeye davet ediyor.

- Anlamdan yoksun bir evrende, güç peşinde, bitmek tükenmek bilmeyen bir
koşudur aslında modern yaşam. Modern kültür tarihte görülmediği kadar güçlü
ve dur durak bilmeden araştırıyor, üretiyor, keşfediyor ve büyüyor, ama aynı
zamanda daha önce hiçbir kültürde görülmediği kadar büyük bir varoluş
endişesiyle bir türlü rahata kavuşamıyor.

- Yeni bir Ebola salgınının patlak vermeyeceğinden ya da bilinmeyen bir grip
türünün dünyayı kasıp kavurarak milyonları yok etmeyeceğinden emin olamasak
da, artık böylesine bir durumu engellenemez doğal bir felaket olarak
görmeyeceğimiz aşikar. Aksine böyle bir trajedi yaşarsak bunu insan elinden
çıkma kabul edilemez bir başarısızlık olarak görüp sorumluların
cezalandırılmasını isteyeceğiz.

- Ortada bir senaryo ve insanların rol alacağı büyük bir trajedi olmadığından,
başımıza felaketler de gelse hiçbir güç bizi kurtarıp acılarımıza bir anlam
katamıyor. Mutlu ya da kötü bir son yok; hatta hiçbir son yok. Olaylar birbiri
ardına sadece olageliyor. Modern dünya bir amaca inanmıyor, sadece nedenleri
umursuyor. Modernitenin bir sloganı varsa o da şu olmalı: “Olur böyle şeyler.”

- Süperzeki siborgların etten kemikten, sıradan insanlara nasıl davranacağını mı
merak ediyorsunuz? İnsanların daha az zeki hayvan akrabalarına nasıl
davrandığıyla başlamak sağlıklı olabilir.

- 21. yüzyılda geçmişte görülmediği kadar güçlü kurgular ve totaliter dinler
yaratacağız. Biyoteknoloji ve bilgisayar algoritmalarının yardımıyla bu dinler
dakika dakika varlığımızı kontrol etmekle kalmayacak; bedenlerimizi,
beyinlerimizi ve zihinlerimizi şekillendirecek; cennetler ve cehennemlerden
oluşan bütünlüklü sanal dünyalar yaratacaklar. Kurguyu gerçekten, dini bilimden
ayırmayı başarmak hiç olmadığı kadar zor ve hayati hâle gelecek.



Aras Kargo’nun, sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata
geçirdiği Aras Akademi’nin bir parçası olan Aile Akademisi, sağlıklı bir evlilik,
iletişim kurma, dikkat eksikliği ve mutluluk farkındalığı gibi aile kurumuna
katma değer sağlayacak konularda Aras Kargo çalışanlarına yol gösteriyor.
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ÜYELERİMİZDEN 
HABERLER

Aras Kargo’nun Aile 
Akademisi Binlerce 

Aileye Ulaştı

Türkiye’de kargo sektöründe bir ilk olan
ve 7 yıldır Aras Kargo çalışanlarının
mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek
amacıyla kurulan ve bugüne kadar birçok
ilke imza atan Aras Akademi, sadece Aras
çalışanlarına değil onların ailelerine de
ulaşmak amacıyla Aile Akademisi’ni
kurdu.

Aras kademi bünyesinde her yıl
gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti
anketinden çıkan sonuçlar ile çalışanların
talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Aile
Akademisi için 15 ana başlık belirlendi.
Belirlenen 15 ana başlık çalışanlarla
paylaşıldı ve konu başlıklarının
önceliklendirmesini sağlandı.
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seminer verilirken, paralel sınıflarda
katılımcıların çocuklarına, farklılıkları
kabul etme, duyguları anlama, etkili
iletişim ve ben kimim, çevremde kim var
konularını oyunlarla öğretildi.

Aynı zamanda, Aile Akademisi faaliyetleri 
içinde, TEB Aile Akademisi işbirliği ile 13 
şehirde “Finansal Okur Yazarlık” 
seminerleri düzenlendi.

2012 yılında 400 kişiyle başlayan bu
yolculuk, bugün 15 farklı şehirde
gerçekleştirilen seminerlerle 4.000+
kişiye ulaştı.

Aile içi şiddet, ergenle iletişim, finansal
okur yazarlık, mutluluk ve sağlıklı
beslenme konuları anket sonucunda
önceliklendirildi ve çalışanların belirlediği
bu konu başlıklarından karma bir içerik
oluşturuldu.

İlk olarak 2012 yılında İstanbul’da başlayan
ve Aras Akademi’nin işbirliği içinde olduğu
üniversitelerin konularında uzman
akademisyenleri tarafından
gerçekleştirilen “Hayat Ailede Başlar” Aile
Akademisi seminerlerinde çalışanlarına ve
yakınlarına; iletişim becerileri, ergen
psikolojisi, çocuk psikolojisi, mutluluk, aile
içinde kaliteli zaman geçirme konularında
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