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Kurumsal Eğitim Araştırması

TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması, kurumlardaki eğitim/gelişim alanı ile ilgili bazı temel göstergelerin 
düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla her yıl gerçekleştirilen bir araştırmadır.

Araştırmaya katılan değerli kurumların verdikleri bilgiler sayesinde ortaya çıkan sonuçlar, araştırmaya 

katılsın ya da katılmasın, her kurum için eşsiz bir kıyaslama bilgi tabanı oluşturmaktadır. Ülkemizde 

eğitim ve gelişim alanında sağlıklı kıyaslama bilgisinin bulunmadığı düşünüldüğünde, çalışmanın 

bulguları son derece kıymetlidir. Aynı zamanda her yıl yapılan ölçümler sonucu belirginleşen eğilimler, 

alanın yönetimi açısından her kuruma ayrı ayrı ışık tutacak ve ilham verecek niteliktedir. Dolayısıyla 

araştırma, söylem ve eylemlerimizin veriye dayalı olmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması ile ATD’nin (Association for Talent Development, www.td.org) her yıl 

düzenli olarak yaptığı sektör araştırmasının ortak bazı sorgulama alanları bulunmaktadır. ATD 

araştırması, temel kurumsal eğitim göstergeleri açısından dünyadaki en önemli bilgi kaynaklarından 

birisidir. Dolayısıyla TEGEP araştırmasına katılan bir kurum, belli göstergelerde kendisini Türkiye ve 

dünya ortalamalarına göre kıyaslama olanağı bulmaktadır. Ek olarak, araştırma sorularını yanıtlamak 

ATD BEST ya da benzer ödül süreçlerine başvurmak isteyen kurumlar için iyi bir hazırlık niteliğindedir.

Araştırmanın kapsamına bakıldığında, eğitim saatleri, odaklanılan öğrenme alanları, en çok tercih 

edilen yöntemler, eğitim giderleri gibi veriler toplanmaktadır. Kurumlar bu göstergeleri, çalışan 

sayılarına ya da finansal rakamlarına oranlayarak öğrenme ve gelişim süreçlerini daha farklı 

perspektiflerden takip edebilmektedir. Bu açıdan araştırma, eğitim ve gelişim alanındaki ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Tüm bu faydalar ancak kurumların gönüllükle araştırmaya katılmasına bağlıdır. Her bir kurumdan gelen 

küçük bir katkı, büyük resimde sektör için yararlı olacak sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  Dolayısıyla 2018 

yılında 2017 verilerini paylaşarak bu raporun yazılmasını mümkün kılan tüm kurumlara gönülden 

teşekkür ederiz. 2018 yılı verilerini içeren araştırma süreci 2019 yılının ilk yarısında tamamlanacaktır.  

Katkılarınızın devamlı olacağı umuduyla raporun faydalı olmasını diliyoruz.

TEGEP – Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği
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2017 verileri için 2018 yılında yapılmış olan TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırmasına 109 şirket katılmıştır. Bu 

şirketlerin ortalama çalışan sayısı 5.559’dur. Bu raporda, eğitim ve gelişim alanına ilişkin 17 farklı alana ilişkin 

bulgular yer almaktadır.

Kurumlardaki eğitim birimi çalışan sayısı her yıl sorgulanan alanlardan birisidir. Bu gösterge, özellikle diğer bazı 

göstergelerle oranlandığında eğitim ve gelişim birimlerinin kapasitesi ve buraya yapılan yatırım hakkında fikir 

vermektedir. Çıkan bulgulara göre, eğitim ve gelişim birimlerinde ortalama olarak 13 kişi çalışmaktadır. 2017’de 

16 olan bu rakamda bu yıl düşüş gözlenmektedir. Ortalama çalışan sayısına oranla bakıldığında, bir 

eğitim/gelişim çalışanına 428 kişi düşmektedir. 2017’de bu rakamın 406 olduğu dikkate alındığında, 2018 yılında 

TEGEP araştırmasındaki şirketlerde görev yapan bir eğitim/gelişim profesyonelinin daha çok çalışana destek 

verdiği söylenebilir. Aynı dönemde daha küresel ölçekte yapılan ATD (Association for Talent Development) 

araştırmasında bu oran 393 olarak çıkmıştır.

Eğitim İhtiyaç Analizi sürecinde, bir eğitim kataloğu ya da listesi sunarak buradan eğitim seçilmesi yöntemi %20 

oranında kullanılmaktadır. İhtiyaçların %14’ü çalışanlardan gelen taleplere göre belirlenmektedir. Yetkinlik 

değerlendirmesi yaparak ihtiyaç belirleme oranı %26’dır. Pozisyona göre tanımlanmış gelişim alanları üzerinden 

yapılan değerlendirmelerin oranı %23’tür. Yetkinlik değerlendirmesi ve pozisyona özel gelişim profili 

tanımlanması bir olgunluk göstergesi olarak özellikle takip edilmektedir. Bunların dışında belli bir analiz 

yapmadan bir ihtiyacın olduğu varsayımı ile belirlenen ihtiyaçların oranı %16 seviyesindedir. 

Analiz sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar için eğitimlerin geliştirilmesi/tedarik edilmesi süreçlerine bakıldığında, 

eğitimlerin yaklaşık %35’inin kurum içi uzmanlar ya da eğitmenler tarafından geliştirildiği görülmektedir. 

Tedarikçilerin desteği ile kuruma özel geliştirilen ya da satın alınan eğitimlerin oranı %55’tir. Bir önceki yıla göre 

tedarikçilerden alınan eğitimlerin azaldığı ve içeride daha çok eğitim geliştirilmeye başlandığı gözlenmektedir. 

Çalışanların içerik geliştirme sürecine aktif katılımı, bu araştırma sürecinde özellikle yakından takip edilen bir 

göstergedir. Bizzat çalışanlar tarafından geliştirilen içeriklerin oranı %8 seviyesindedir.

Eğitim geliştirme denilince akla ilk gelen süreç iç eğitmenlik sürecidir. Araştırmaya katılan şirketlerin %65’i 

bünyelerinde iç eğitmenlik sürecinin hayata geçirildiğini, %25’i de bu yönde çalışmaların olduğunu belirtmiştir. 
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En çok eğitim yapılan içerik alanlarına bakıldığında, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında yapılan eğitimlerin toplam 

oranı %26 civarındadır. Geri kalan eğitim yatırımlarının daha çok işle ilgili alanlara yapıldığı söylenebilir. 

Formal eğitim yöntemlerinin dağılımına bakıldığında eğitimlerin %74’ü gerçek bir sınıfta yüz yüze yapılıyor 

gözükmektedir. 2017 yılına göre bir miktar azalma olsa da (%3) ATD araştırmasında çıkan %53 oranına göre fark 

hala yüksektir. Sanal sınıf kullanım oranı %4’tür. ATD araştırmasında sanal sınıf kullanım oranı %14 ile bizden 

daha yüksektir. Bireysel öğrenme alanı içinde, e-eğitim, mobil, kitaptan öğrenme vb. yöntemler yer almaktadır. Bu 

oran bizde %22 iken ATD araştırmasında %33 seviyelerindedir. Geçen yıla göre bu alanda %4 artış gözlenmiştir. 

Teknoloji özelinde biraz daha detaylı bakıldığında, en çok kullanılan teknoloji tabanlı yöntem e-eğitimdir. Bunu 

öğrenme portalı, video, performans destek sistemleri, oyunlar, simülasyon, webinarlar, ses, sanal sınıf, uyarlanmış 

öğrenme programları ve MOOC izlemektedir. Listenin sonunda sanal ve artırılmış gerçeklik yer almaktadır. Bunun 

gibi yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşma süreci bu araştırma kapsamında yakından takip edilmektedir.

Diğer gelişim yöntemlerinde ise ilk sırayı iş başında öğrenme almaktadır. Onu, koçluk, mentorluk, geçici 

görevlendirmeler, teknoloji tabanlı sosyal öğrenme ve öğrenme toplulukları yöntemleri takip etmektedir. Bunlar 

ağırlıklı olarak sosyal ve informal yöntemlerdir. Tek bir yöntem yerine birden fazla yöntemin bir arada 

kullanılarak öğrenmenin daha geniş bir sürece yayılmasını amaçlayan karma öğrenme yaklaşımı da araştırmada 

şirketlere sorulmuştur. Buna göre şirketler, eğitimlerinin %37’sini bu yaklaşıma göre geliştirdiğini ifade etmiştir. 

Çalışanların Üniversiteler tarafından sunulan akademik programlara katılımı iki şekilde destekleniyor 

gözükmektedir. (1) Maddi destek ve (2) katılım konusunda sağlanan esneklik. Maddi destek verip aynı zamanda 

katılım konusunda esneklik sağlayan şirketlerin oranı %44 olarak çıkmıştır. Neredeyse aynı oranda şirket, maddi 

destek vermese bile katılım konusunda yardımcı olduğunu belirtmiştir. 

Tüm bu eğitimlerden sonraki değerlendirme süreçleri de anket içinde sorgulanan alanlardan birisidir. Buna 

göre %92 oranında memnuniyet değerlendirmesi yapılmaktadır. Öğrenme değerlendirmesi yapılma oranı %61, 

davranış değerlendirmesi %39, iş sonuçlarına etki analizi %29 ve yatırım getirisi hesaplama %15 olarak çıkmıştır. 

Öğrenme, davranış ve iş sonuçlarına etki değerlendirmelerinde geçen yıla göre artış gözlense de oranlar ATD 

oranlarının altındadır. Memnuniyet ve yatırım getirisi seviyelerinde geçen yıla ve ATD araştırmasına göre belirgin 

bir farklılık yoktur.

Araştırma Özeti
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Eğitimlerin yatırım getirisinin hesaplanmasındaki zorluklara bakıldığında, katılımcıların %45’i yatırım getirisini 

tam olarak ölçmenin imkansız olduğu fikrindedir. Ancak bununla birlikte, sırasıyla, verilere ulaşma konusunda 

zorluk, nereden ve nasıl başlanacağına dair belirsizlik, başka öncelikler, sürecin maliyetli bir süreç olması ve 

böyle bir hesaplama konusunda talep olmaması görüşleri farklı oranlarda dile getirilmiştir.

Gerçekleşen toplam eğitim bütçesi ortalama olarak 2.570.000 TL olarak çıkmıştır. Gerçekleşen kişi başı eğitim 

bütçesi de ortalama olarak 462 TL’dir. Kişi başı eğitim yatırımlarında geçen yıla göre bir miktar düşüş 

gözlenmektedir. ATD araştırmasının kişi başı eğitim yatırımı ortalaması konsolide olarak 1296$; TEGEP 

araştırmadaki şirketlerin ölçeğine yakın şirketlerdeki ortalama 850$’dır. Eğitim bütçelerinin kısa vadeli gelecek 

içinde artacağına olan inanç %68’dir. Bu gösterge, bir çeşit güven göstergesi niteliğindedir. Araştırmaya katılan 

kurumların %29’u bütçenin değişmeyeceğini, yüzde 3’ü de azalacağını ifade etmiştir. 

Kişi başı yıllık ortalama eğitim saati 33,5 olarak çıkmıştır. Bu oran ATD’de 34,1 saattir. Eğitim saati, tek başına 

bir anlam ifade etmektedir ama diğer bazı göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı sonuçlar 

vermektedir. 

Eğitim ve gelişim profesyonellerinin kendilerini en güçlü gördüğü alan bütçenin etkin yönetimidir. Bunu üst 

yönetimin desteğini almak ve çalışanların eğitim/gelişim istek ve ihtiyaçlarını anlamak takip etmektedir. En çok 

zorlanılan alanlar, eğitimlerin değerlendirilmesi, yeni nesillerin beklentilerinin karşılanması ve gelişen teknolojilere 

uyumdur. Yakın gelecekte en çok zorluk çekilecek alan yine eğitim değerlendirme olacak gibi gözükmektedir.

Ankette şirketlerin yaptığı ya da yapmayı planladığı eğitim yatırımları da sorulmuştur. Buna göre LMS, kuruma 

özgü lider geliştirme programı ve iç eğitmen sistemi en çok yatırım yapılan üç alan olarak gözükmektedir. En az 

yatırım yapılan alanlar ise kurumsal wiki, yatırım getirisi hesaplama ve sanal sınıf olarak çıkmıştır. Burada geçen 

yıla göre kurumsal akademi ve mobil öğrenme yatırımlarında artış gözükmektedir.

Araştırma her yıl yapıldıkça, sonraki yıllarda yapılacak araştırmaların raporlarında, belli göstergelerin yıllara 

göre değişimine de yer verilecektir. Dolayısıyla buradaki göstergeler belirli bir eğilim bilgisi ile daha anlamlı 

hale gelecektir.

Araştırma Özeti
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Ortalama çalışan sayısı 5.559 olan 109 şirketin verisine göre eğitim ve 

gelişim birimlerinde ortalama olarak 13 kişi çalışmaktadır. 2017’de 

16 olan bu rakamda bu yıl düşüş gözlenmektedir. Ortalama çalışan 

sayısına oranla bakıldığında, bir eğitim/gelişim çalışanına 428 kişi 

düşmektedir. 2017’de bu rakamın 406 olduğu dikkate alındığında, 

2018 yılında TEGEP araştırmasındaki şirketlerde görev yapan bir 

eğitim/gelişim profesyonelinin, daha çok çalışana destek verdiği yani 

iş yükünün arttığı söylenebilir. 

Aynı dönemde yapılan ATD araştırmasında bu rakam 393 olarak 

çıkmıştır. Ancak ATD araştırmasındaki trende bakıldığında, 2011-2014 

arasındaki ortalamanın 400’ün üzerinde olduğu görülmektedir. 

2015’te 400’ün altına inse de son iki yılda gelen yükselişle yine 400 

sınırına yaklaşmıştır. Bu anlamda bu araştırmada çıkan rakamın ATD 

rakamından çok da ayrışmadığı söylenebilir.

Bu göstergeyi doğrudan etkileyebilecek olan faktör dış kaynak 

kullanımıdır. Dış kaynak kullanımı arttıkça içerideki eğitim 

personelinin azalması söz konusu olabilir. Bu durumda kurumların 

kendilerini TEGEP ya da ATD verisi ile kıyaslamaları zorlaşabilir. 

Bu sayı, şirketlerdeki eğitim birimlerinin büyüklüğünü takip etmek için araştırmada yer alan bir 

göstergedir. Özellikle çalışan sayısına oranlandığında, şirketlerin eğitim ve gelişim yönetimine 

gösterdiği önem hakkında fikir verici niteliktedir. 
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Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları Analizi

Bu soruda kurumlardan kullandıkları ihtiyaç analizi yöntemlerinin dağılımını belirtmesi istenmiştir. Siyah ile 

yazılan yüzdeler bu dağılımın ortalamasını; parantez içinde ve kırmızı renkte gösterilen yüzdeler ise kurumların 

yüzde kaçında o yöntemin kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, kurumlardaki ihtiyaç analizinin ortalama 

%14’ü çalışan taleplerine göre yapılmaktadır. Bu yöntemi kullanan şirketlerin oranı da %70 olarak çıkmıştır. 

Burada özellikle pozisyona tanımlanmış gelişim alanları ve yetkinlik değerlendirmesi üzerinden ihtiyaç belirleme 

oranları bir olgunluk göstergesi olarak önemlidir. Eğitim kataloğu sunarak buradan ihtiyaç belirlemek pratik 

olmakla birlikte gelişim ihtiyaçlarının var olan eğitim isimlerine indirgenmesi riski vardır. Üstelik informal gelişim 

süreçleri de genellikle göz ardı edilir. Hiçbir liste vermeden bir talep formu marifetiyle gelişim ihtiyaçlarını 

toplamak en az ön hazırlık gerektiren ama sonrasındaki iş yükü fazla olan bir yöntemdir. Bireysel talebe göre 

ihtiyaçların belirlenmesindeki isabet, çalışanların kendi gelişim süreçlerindeki farkındalığına doğrudan bağlıdır.

Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının isabetli bir şekilde belirlenmesi, yapılacak olan gelişim yatırımlarının 

en doğru alanlara yönlendirilmesi açısından son derece önemlidir. Bunun için kurumlarda birden 

fazla yöntem bir arada kullanılmaktadır. En çok kullanılan yöntemlerin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tüm bu yöntemlerin ihtiyacı doğru belirlediğine duyulan güven (10 üzerinden)7,1
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Eğitimlerin Geliştirilmesi/Tedarik Edilmesi

Araştırmaya katılan şirketler, sundukları eğimlerin %35’ini kurum içinde geliştirdiklerini ifade etmiştir. Bu 

şirketler genellikle iç eğitmenleri aktif olarak kullanan şirketlerdir. Eğitimlerin yüzde 28’i tedarikçiler tarafından 

kurum için özel olarak geliştirilmiştir. Burada kurum, eğitimi ısmarlamış ama geliştirme süreçlerine 

katılmamıştır. Eğitimlerin %27’si dışarından olduğu gibi ya da bazı güncellemelerle satın alınmıştır. Buna göre 

eğitimlerin yaklaşık dörtte üçü ihtiyaca göre geliştirilmekte (kurum, tedarikçi ya da kurum + tedarikçi tarafından), 

dörtte biri de hazır olarak satın alınmaktadır. Bizzat çalışanlar tarafından geliştirilen içerikler %8 seviyesinde 

gözükmektedir. İç eğitmenler ve çalışanlar tarafından üretilen içerikler özellikle kurumsal hafıza birikimi 

açısından önemlidir. 2017 yılına göre iç kaynaklarla geliştirilen eğitimlerde artış (+6), tedarikçiler tarafından 

kuruma özgü geliştirilen eğitimlerde azalma(-10) dikkat çekicidir. 

İhtiyaçların belirlenmesinden sonraki aşama bunlara karşılık gelen eğitim çözümlerinin sağlanmasıdır. 

Eğitimler iç kaynaklarla geliştirilebilir ya da dışarıdan alınabilir. Buradaki kararın doğru verilmesi, eğitim 

birimlerinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bir kapasite göstergesi olarak kurumların ve 

çalışanların ne oranda içerik geliştirebildikleri de araştırmada özellikle takip edilmektedir.
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İç Eğitmenlik Süreci

Buna göre, araştırmaya katılan şirketlerin %65’i bünyelerinde iç eğitmenlik sürecinin olduğunu, %25’i de iç 

eğitmenlik sürecinin olmadığını ancak bu yönde çalıştıklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla birlikte bakıldığında, 

şirketlerin yaklaşık %90’ında iç eğitmenlik mekanizmasının hayata geçtiği ya da geçmekte olduğu 

görülmektedir. İç eğitim, özellikle kuruma özgü ve alternatifi olmayan alanlarda eğitimlerin verilebilmesi için 

tek yol gibi gözükmektedir. Çalışan sayısı yüksek şirketlerde, dışarıda alternatifi olsa bile, maliyet avantajı ya da 

uygulama esnekliği açısından iç eğitim seçeneğinin tercih edilmesi olasıdır. Araştırmaya katılan şirketlerin 

ortalama çalışan sayılarının 5.000’inin üzerinde olması da %90 oranını yorumlarken bu noktaya vurgu yapmayı 

kolaylaştırmaktadır.

Kuşkusuz her şirkette çalışanlar başkalarının gelişimine destek olabilir. Ancak bu sürecin formal bir 

şekilde yapılandırılması, eğitmenlerin bu alana özel bir gelişim sürecine tabi tutulması ve eğitimlerin 

belli bir standartta geliştirilmesi, sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımı açısından önemlidir.
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İç Eğitmenlik 
Süreci

İç eğitmenlik süreci ile 
ilgili bir çalışma yok 

Böyle bir süreç yok ancak bu 
yönde çalışmalar var

İç eğitmenlik 
süreci var

%10

%25

%65 

İç eğitmenlik sürecinin başarısı (10 üzerinden)7,8

Ortalama iç eğitmen sayısı104
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En Çok Eğitim Yapılan İçerik Alanları

İş (asıl), şirketlerin ana faaliyet alanı neyse o alanda yaptıkları eğitimlerin oranını göstermektedir. İş (destek), 

ik, bilişim, hukuk vb. gibi destek fonksiyonlar için yapılan eğitimlerin oranıdır. İş (ortak) ise, proje yönetimi, 

verimlilik vb. gibi herkesi ilgilendiren ama yine işle ilgili olan eğitimlerin oranıdır. Satış alanı, genelde iş 

alanına girse de bir çok sınıflamada ayrı gösterilmektedir. Burada da ayrıca ölçülmesi tercih edilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında liderlik ve kişisel gelişim alanında yapılan eğitimlerin toplam oranı %26 civarındadır. 

Geri kalan yatırımların daha çok işle ilgili alanlara yapıldığı söylenebilir.

Eğitim yatırımlarının özellikle hangi alanlara yapıldığı kuşkusuz önemli bir bilgidir. Bir çok kurumun 

tercihinin bir araya gelmesiyle oluşan desen, diğer kurumların kendilerini buna göre kıyaslaması 

açısından özellikle yararlıdır. 

Bu sorudaki zorluk, alanların nasıl sınıflandığıdır. Dünyadaki farklı araştırmalarda farklı yaklaşımların olduğu 

göze çarpmaktadır. Sınıflama kabaca (1) yapılan işle ilgili eğitimler (teknik ya da fonksiyonel) ve (2) davranışsal 

konular (bireysel ve liderlik yetkinlikleri) olarak yapılsa net bir ayrım ortaya konmuş olur. Ancak çok genel olan 

bu ayrım detaylandırılmak istendiğinde alanların iç içe geçmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Burada iç içe 

geçmelerin en az olabileceği bir sınıflama kullanılmaya çalışılmış ve şirketlerin aşağıdaki alanlarda toplamı 100 

olacak şekilde bir dağılım yapması istenmiştir. 
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Diğer

0,19%

Bilişim

2,91%

Lisan

4,22%

İş (ortak)

4,33%

İş (destek)

5,37%

Oryantasyon

9,85%

Satış

10,76%

Zorunlu

10,96%

Kişisel G.

11,29%

Liderlik

14,75%

İş (asıl)

25,38%
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Formal Eğitim Yöntemleri

Buna göre, formal eğitimlerin %74’ü gerçek bir sınıfta yüz yüze yapılıyor gözükmektedir. 2017 yılına göre bir miktar 

azalma olsa da (%3) ATD araştırmasında çıkan %53 oranına göre fark hala yüksektir. Yani dünya genelinde sınıf 

eğitimlerinin kullanım oranı bize göre gözle görülür şekilde daha azdır. Sanal sınıf kullanım oranı %4’tür. Bu ikisi 

birlikte ele alındığından formal eğitimlerin %78’inin bir eğitmen tarafından verildiği söylenebilir. ATD 

araştırmasında sanal sınıf kullanım oranı %14 ile bizden daha yüksektir. ATD’de sanal ve gerçek sınıfta yapılan 

eğitimlerin oranı %67’dir. Bireysel öğrenme alanı içinde, e-eğitim, mobil, kitaptan öğrenme vb. yöntemler yer 

almaktadır. Bu oran bizde %22 iken ATD araştırmasında %33 seviyelerindedir. Geçen yıla göre bu alanda %4 

artış gözlenmiştir. Yani bizde de bireysel öğrenme oranı artmaktadır. Eğitim ve gelişim birimlerinde çalışan 

sayılarındaki değişim ile teknoloji tabanlı yöntemlerdeki dağılım, birlikte izlenmesi gereken iki göstergedir.

Tüm dünyada bilinen 70:20:10 yaklaşımı düşünüldüğünde, iş yerinde öğrenmenin büyük bir kısmının informal  

(70) ve sosyal (20) yollarla gerçekleştiği varsayılmaktadır. Formal olarak gerçekleşen öğrenme oranı azdır (10). 

Bu dağılım, her ne kadar varsayımsal ve durumsal olsa da, benzer bir öğrenme deseninin varlığını destekleyen 

araştırmalar vardır. Yukarıdaki dağılımın, 70:20:10 yaklaşımındaki 10’luk kısmını temsil ettiği unutulmamalıdır. 

Formal eğitimler, yapılandırılmış, önceden planlanmış, amacı, içeriği ve müfredatı belli olan, 

tekrarlanabilir eğitimlerdir. Sınıf eğitimleri (gerçek ya da sanal sınıf) bu alanda yer almaktadır. Yine 

benzer şekilde önceden hazırlanmış ve yapılandırılmış materyal üzerinden bireysel olarak alınan 

eğitimler de formal eğitimlerdir. Bu eğitimler e-eğitim, video, basılı materyal vb. yöntemlerle 

gerçekleşebilir. Formal eğitimlerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
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Sanal Sınıf  

Yüz yüze Sınıf Eğitimi

Bireysel Öğrenme 

Yöntemlerin 
Dağılımı

%22

%4

%74
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Teknoloji Tabanlı Eğitim Yöntemleri

Grafikte iki farklı ölçek yer almaktadır. Çubuk grafikler, ilgili teknolojinin ne kadar sıklıkla kullanıldığını; çizgi grafik

de ilgili teknolojiye sahip ya da bunları bir şekilde deneyimleyen şirketlerin oranını göstermektedir. Beklendiği 

gibi e-öğrenme en çok kullanılan teknoloji olarak çıkmıştır. Araştırmaya katılan şirketlerin %88’i e-öğrenme 

deneyimi yaşamıştır. Kullanım yoğunluğu da ‘bazen’ ile ‘sık’ arasındadır. Öğrenme portalları ve video, e-

öğrenmeyi takip etmektedir. Onları da performans destek sistemleri (PDS) izlemektedir. Bu sistemler, ihtiyaç 

duyulan bilgiye ihtiyaç duyulan anda ulaşmayı mümkün kılan sistemlerdir. Geçen yıl olduğu gibi, sanal ve 

artırılmış gerçeklik uygulamaları, az miktarda kullanım olsa da, yine listede yer almıştır. 

Grafikte dikkat çeken görüntü ise iki ölçek arasındaki farktır. Yani şirketler açısından bu teknolojiler ulaşılabilir 

görünse de kullanım sıklıkları aynı oranda değildir. İyimser bakış açısıyla, teknoloji tabanlı yöntemlerin kullanım 

alanının sınırlı olabileceğini düşünmek mümkündür. Kültür, alışkanlıklar vs. de farkın açıklaması olabilir. Diğer 

taraftan yatırımların yeterince verimli kullanılmadığı ihtimali de dikkatle incelenmelidir. ATD araştırmasındaki 

teknoloji tabanlı yöntemlerin kullanım oranının daha yüksek olması verimsizlik ihtimalini güçlendirmektedir.

Bir önceki grafikte görüldüğü gibi bireysel öğrenme oranı giderek artmaktadır ve ATD araştırmasında 

gelinen seviye dikkate alındığında daha da artacaktır. Bu artışta özellikle teknoloji destekli yöntemler 

büyük rol oynamaktadır. Kullanılan teknolojilerin detayı ve kullanım sıklığı aşağıda yer almaktadır.

(5) Sürekli

(4) Sık

(3) Bazen

(2) Nadiren

(1) Hiç 0%
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1,1
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1,1

17%1,9

57%
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Diğer Gelişim Yöntemleri

Bir önceki soruda olduğu gibi, grafikte iki farklı ölçek yer almaktadır. Çubuk grafikler ilgili yöntemin ne kadar 

sıklıkla kullanıldığını; çizgi grafik de ilgili yöntemi bir şekilde uygulamakta olan şirketlerin oranını göstermektedir. 

Buna göre, yine beklenen şekilde, iş başı öğrenme en çok kullanılan yöntemdir. Koçluk ve mentorluk gibi bire bir 

gelişim süreçleri son zamanlarda önemli oranda artış göstermektedir. Kurumlar, hem dışarıdan bu hizmetleri 

almakta, hem de kendi içinde başkalarına gelişim rehberliği yapacak kişileri geliştirmektedir. 

Öğrenme toplulukları ve teknoloji tabanlı sosyal öğrenme ilgi çeken yöntemlerdir. Öğrenme toplulukları, 

öğrenme amaçlı olarak bir araya gelmiş gruplara karşılık gelmektedir ve etkili kurgulandığında grup sinerjisi ile 

son derece verimli bir öğrenme ortamı olabilir. Diğer taraftan LMS’lerin bir özelliği olarak ya da LMS dışında 

bağımsız sistemlerde benzer paylaşımların yapılabilmesi dijital sosyal grupların kullanımını yaygınlaştırmaktadır. 

Öğrenme ve gelişim amacı dışında kullanılma ihtimali, kurum içi paylaşım platformlarının yaygınlaşmasında en 

önemli zorluk gibi gözükmektedir.

Sınıf eğitimleri ve e-eğitimler dışında kalan bazı diğer gelişim yöntemleri de ağırlıklı olarak 

kullanılmakta ve belli alanlarda özellikle etkili olmaktadır. Buradaki yöntemler genelde sosyal ve 

informal ağırlıklı yöntemlerdir. 
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%37
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Karma Eğitim

Burada katılımcı şirketlere ‘Eğitimlerinizin yüzde kaçı karma eğitim olarak nitelendirilebilecek yapıdadır?’ şeklinde 

bir soru sorulmuş ve gelen yanıtların ortalaması %37 olarak çıkmıştır.  Şirket bazında detaya bakıldığında, 

eğitimlerin yarısından fazlası karma nitelikli diyen şirketlerin oranı %33, eğitimlerinin %70’inden fazlası karma 

diyen şirketlerin oranı %21 ve eğitimlerinin %80’den fazlası karma diyen şirketlerin oranı da %11 olarak çıkmıştır.

Öğrenme, doğası gereği bir süreçtir. Bir alanda derinleşmek ve ustalaşmak, zaman içinde bir çok bilgilenme, 

deneme, uygulama, geribildirim alma, yeniden öğrenme, içselleştirme, pekiştirme gibi süreçler içerir. Bu açıdan, 

kurumsal düzeyde hazırlanan eğitimlerin bu süreci destekleyebildiği ölçüde daha etkili olacağını söylemek 

mümkündür. Eğitimlerin bilgilendirme kısımlarının elektronik ortamlara aktarılması, eğitim sürecinin daha çok 

uygulama ve birlikte öğrenme amacıyla geçirilmesi, eğitim sonrası için de hatırlatmalar, gelişim önerileri, ek 

kaynaklar ve rehberlik desteği sağlanması süreci daha verimli hale getirecektir. Bu açıdan %37 oranının daha da 

artacağı öngörülebilir.

Özellikle teknoloji tabanlı yöntemlerin gelişmesi ve yeni şekillerde öğrenme fırsatları yaratmasıyla 

gündeme gelen karma eğitim, tek bir yöntem yerine birden fazla yöntemin bir arada kullanılarak 

öğrenmenin daha geniş bir sürece yayılmasıdır. Sadece teknoloji tabanlı ve gerçek eğitimlerin 

harmanlanması değil, başka bir bakış açısıyla, formal, sosyal ve informal öğrenme yaklaşımlarının 

birlikte değerlendirilmesi de karma öğrenmedir.
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Üniversite Eğitimleri

Görüldüğü gibi hem maddi destek veren hem de katılım konusunda esneklik sağlayan şirketlerin oranı %44 

olarak çıkmıştır. Desteğin boyutu ve hak ediş koşulları tam belli olmasa da, bu önemli bir seviye olarak 

nitelendirilebilir. Neredeyse aynı oranda şirket, maddi destek vermese bile katılım konusunda yardımcı 

olduğunu belirtmiştir. Bu da son derece önemli bir destektir. Zira farklı kanallardan alınabilecek burslar ile ya da 

maliyeti neredeyse hiç olmayan devlet üniversiteleri programlarına katılarak, olası maddi zorlukları aşmak 

mümkündür. Her ikisi birlikte düşünüldüğünde %87 oranında şirket bu fırsatla ilgili olarak çalışanlarını 

desteklemektedir. Üniversiteler tarafından sunulan programların kapsam ve niteliği geliştikçe, akademi-şirket 

işbirliği arttıkça ve akşam katılımları gibi esneklikler sağlandıkça bu alandaki desteğin de artacağı düşünülebilir.

Üniversiteler tarafından sunulan akademik programlar, çalışanların kariyer ve gelişim hedefleri 

açısından önemli bir alternatiftir. Çalışırken bu tür programlara katılmak şirketler tarafından da 

desteklenebilir. Bu desteğin sebebi, çalışana yan fayda sunarak bağlılığını artırmak olabileceği gibi, 

eğitim konusu ile şirketin iş alanı örtüştüğü için de olabilir. MBA tarzı programlar, yönetici ve yönetici 

adayları için zaten her zaman tercih edilebilir niteliktedir. Diğer taraftan, bu programları tamamlamak 

için önemli bir zaman ayırmak ve iş zamanının bir kısmında bile okula gitmek gerekebilir. Maliyetleri de 

seçilen okula göre ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden bu alandaki eğitimlerde, şirketlerin çalışanlarına 

zaman konusunda tanıdıkları esneklik ve maliyet desteği önemli bir konudur.

Bu konuda herhangi bir düzenlememiz yok, katılmak
isteyen çalışanlarımız bir şekilde katılıyor.

Maddi olarak destekliyoruz ve
katılım konusunda esneklik sağlıyoruz.

Maddi olarak desteklemiyoruz ama
katılım konusunda esneklik sağlıyoruz.Maddi 

Destek ve 
Sağlanan 
Esneklik

%43

%13

%44
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Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Eğitim etkinliği ya da başarısının doğru olarak ölçülebilmesi, bu araştırmada da çıktığı gibi, 

şirketlerin en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. 

Eğitim başarısının bir çok boyutu olmakla birlikte, araştırmada dünyada en çok kabul gören değerlendirme 

seviyeleri üzerinden kurgulanan bir soruya yer verilmiştir. Buna göre Kirkpatrick/Phillips Modelinin 5 seviyeli 

değerlendirme yaklaşımının ne oranda kullanıldığı şirketlere sorulmuştur. Yanıtlar aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir. Grafikte aynı zamanda 2017 yılı TEGEP ve ATD tarafından en son yapılan «Değerlendirme» 

araştırmasının sonuçları verilmiştir. 

Yapılan değerlendirmelere duyulan güven6,7

Buna göre öğrenme, uygulama ve iş sonuçlarına etki seviyelerinde geçen yıla göre bir artış 

gözlemlenmektedir. Ancak buna rağmen çıkan sonuçlar ATD rakamlarının gerisindedir. Memnuniyet ve 

yatırım getirisi seviyelerinde son iki yıl sonuçları ve ATD rakamları birbirine yakın seyretmektedir.

Memnuniyet/Reaksiyon

Öğrenme

Uygulama/Davranış

İş Sonuçlarına Etki

Yatırım Getirisi

(47)

(33)
(83)

ATD(88)

(35)(14)

(15)

(60)
(22)

TEGEP 2017(92)
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Yatırım Getirisi Hesaplama Zorlukları

Bir önceki değerlendirme seviyeleri grafiği göstermiştir ki, yatırım getirisi hesaplama oranı %15 

civarındadır. Yani bu seviyede değerlendirme çok fazla yapılmamaktadır. Diğer taraftan üst 

yönetimlerin en çok ilgisini çeken değerlendirme sonucunun da bu olduğunu söylemek 

mümkündür. Söz konusu ilgiye rağmen bu hesaplamanın çok yapıl(a)mamasının nedenlerini ortaya 

çıkarmak üzere araştırmada bu soruya yer verilmiştir.

Hesaplama konusundaki zorluklar önem sırasına göre gözükmektedir. En çok zorlanılan konu, verilere erişim 

zorluğu olarak çıkmıştır. Yatırım getirisi hesaplamalarında, eğitimin etki etmesi beklenen göstergelerin eğitim 

öncesi ve sonrası seyri incelendiği için, o göstergelerde düzenli ölçüm yapılıyor olması ve göstergeler 

üzerinde etki edebilecek diğer değişkenlere ilişkin verilerin de tutuluyor olması önemlidir. Üstelik bu ölçme 

süreci birkaç yıla kadar uzanabilir. Bu nedenle, bu kapsamda bir veri altyapısının olması kritiktir.  Diğer 

zorluklar; yöntem, yoğunluk, maliyet ve taleple ilgilidir.

Tüm zorluklar içinde ikinci sırada yer alan «yatırım getirisi hesaplamak imkansızdır» ifadesine katılımın 

yüksek sayılabilecek bir oranda çıkması da dikkat çekicidir. Diğer tüm maddelerdeki ifadelerde 

hesaplamanın yapılabileceği ama zorlukların olduğu algısı varken, bu maddede söz konusu çabanın 

gereksizliğine vurgu yapılmaktadır. 

Verilere ulaşmak konusunda zorluk var. 

Yatırım getirisinin tam olarak ölçülebilmesi neredeyse imkansızdır. 

Ölçmek iyi olur ama nereden ve nasıl başlanacağına dair belirsizlikler var. 

Başka önceliklerden dolayı buna sıra gelmiyor. 

Yatırım getirisinin ölçülmesi maliyetli bir süreçtir.

Yatırım getirisinin ölçülmesi konusunda kimseden gelen bir talep yok.
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Eğitim Maliyetleri

Eğitim geliştirme, eğitim satın alma, eğitim teknoloji yatırımları, eğitim operasyonları gibi 

maliyetlerin toplamını ifade eden rakam, tek başına bir anlam ifade etmekle birlikte, özellikle 

çalışan sayısına oranlandığında şirketler arası karşılaştırılabilir bir göstergeye dönüşmektedir. 

Kişi başı eğitim yatırımlarında geçen yıla göre bir miktar düşüş gözlenmektedir (2017: 582 TL). 

Diğer taraftan bu rakam ATD araştırmasında 1.296$’dır ve 2011 yılından beri düzenli olarak artmaktadır. Yani 

çalışanlara yapılan eğitim yatırımı bize göre oldukça yüksek gözükmektedir. Ancak burada ortalamayı yükselten 

şirketler, çalışan sayısı 1-500 arasında olan şirketlerdir. Çalışan sayısı 500-9999 arasında olan, yani bizdeki 

ortalamaya daha yakın şirketlerin kişi başı eğitim harcamaları ortalaması 850$’dır. Daha yakın olmakla birlikte 

bu rakamın da bizdekinden oldukça yüksek olduğu söylenebilir.   

1%

6%

18%

30%

18%

11%

5%

5%

7%
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0 - 50b

50b - 100b

100b - 500b

500b - 1m

1m - 2,5m

2,5 m - 5m

5m - 7,5m

7,5m - 10m

10m+

Ortalama gerçekleşen 

kişi başı eğitim bütçesi
462 TL

Ortalama gerçekleşen 

toplam eğitim bütçesi
2.570.000 TL

Buna göre, en fazla yığılma %30 ile «500.000 – 1.000.000» aralığında çıkmıştır. Bu rakamlar üzerinden çıkan 

tahmini ortalamalar aşağıdaki gibidir.
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Eğitim Bütçesi Değişim Öngörüsü

Araştırmadaki bazı sorular genel eğilimleri ya da geleceğe bakışı öğrenmek için sorulmuştur. Bu 

soru da eğilim sorularından biridir. Buna göre, katılımcı şirketlere gelecek dönemde (2017-2018 

dönemi) eğitim bütçesinin artıp artmayacağı sorulmuştur. Buradaki gösterge bir çeşit güven endeksi 

niteliğindedir. Bütçenin artacağına duyulan inanç, dolaylı olarak eğitime bakışın olumlu olduğuna, 

hatta iyimser bir yorumla, işlerin iyi gittiğine işaret etmektedir. 

Buna göre gelen yanıtlar yukarıda yer alan grafikteki gibidir. Bütçenin artacağını düşünen şirketlerin oranı %68 

ile oldukça yüksek bir düzeyde çıkmıştır. Üstelik artış beklentisi bir önceki yıla göre de daha yüksektir (2017: 

%56). Azalma beklentisi %3 ile yok denecek kadar azdır. Bütçenin değişmeyeceğini öngören şirketlerin oranı 

%29’dur. Bu oran bir önceki yılın oranı ile aynıdır. Dağılım genel olarak yorumlandığında iyimser bir tablonun 

varlığına işaret etmektedir.

Ancak bu iyimser sonuç yorumlanırken, anketlerin 2018 Ağustos ayında yaşanan döviz krizi öncesinde 

doldurulduğu unutulmamalıdır. Bu krizin etkilerinin 2019 araştırmasında belirgin şekilde ortaya çıkması 

beklenmektedir. Bütçenin azalacağını düşünen şirketlerin oranının artması ihtimali yüksektir. 

Aynı kalacak  %29

%68 Artacak

Azalacak %3

Bütçe 
artacak mı, 

azalacak mı?
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Kişi Başı Yıllık Ortalama Eğitim Saati

Araştırmaya katılan şirketlerde çalışanların ortalama olarak 33,5 saat formal eğitim aldığı gözükmektedir. Bir 

eğitim günü 6 saat olarak kabul edilirse bu, 5,5 günlük bir eğitime karşılık gelmektedir. Bu rakam ATD rakamıyla 

büyük oranda paralellik göstermektedir. Oradaki yıllık eğitim saati 34,1 olarak çıkmıştır ve 2012 yılından beri 

devam eden bir yükselme eğilimi göze çarpmaktadır. ATD araştırmasında, çalışan sayısı bakımından TEGEP 

araştırmasındaki  şirketlere yakın segmente bakıldığında, kişi başı eğitim saati 32,84 gözükmektedir. ATD 

araştırmasında dikkat çeken diğer bir detay da, ATD BEST ödülü alan şirketlerin eğitim saatlerinin hep daha fazla 

çıkmış olmasıdır. Örneğin ilgili dönemde ödül alan şirketlerdeki saat 47,9 olarak gözükmektedir. Buradan 

başarılı şirketlerin daha çok eğitim verdikleri kolayca söylenebilir ama bu rakamın diğer bazı belirleyici 

değişkenlerle (şirket çalışan sayısı gibi) birlikte ayrıca analiz edilmesi gerekir. 

Bizdeki kişi başı eğitim yatırımlarının (462 TL) ATD araştırmasında çıkan rakamın (850$) neredeyse onda biri 

olmasına rağmen eğitim saatlerinin aynı, hatta bizde biraz daha fazla olması ayrıca analiz edilmelidir.

Eğitim saati, eğitimin sonuç göstergelerine giden yolda önemli bir öncül göstergedir. Eğitim biriminin 

organizasyon kapasitesini göstermesi açısından da sonuç göstergesidir. Eğitim birimi çalışan sayısına ya da eğitim 

maliyetlerine oranlandığında daha anlamlı göstergeler elde edilebilir. 

Yıllık eğitim faaliyet raporlarında en çok yer verilen ya da denetimlerde en çok bakılan  göstergelerden 

biri yıllık eğitim saatidir. Burada ortaya çıkan süre, genellikle sınıf eğitimleri, e -eğitimler vb. gibi 

formal eğitimler için geçirilen süreye karşılık gelmektedir. İnformal ya da sosyal öğrenme için 

harcanan zamanlar bu rakama dahil değildir. 

33,5
saat
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Güçlü Olunan ve Zorluk Yaşanan Alanlar

Araştırmada aşağıdaki alanlar verilerek «Bunların hangilerinde en güçlü olduğunuzu düşünüyorsunuz?» 

ve «Önümüzdeki yıllarda bunların hangisinde en çok zorluk yaşayabileceğinizi tahmin ediyorsunuz?» 

soruları sorulmuştur. Bu soruların yanıtları bir anlamda öz değerlendirme niteliğindedir ve son derece 

önemlidir. Özellikle birlikte analiz edilmesi ayrıca önemlidir.

22

Etkinlik (1-10) Zorluk (1-10)

Eğitim ve gelişim yatırımlarının geri dönüşünün ölçülmesi

7,13

Eğitim ve gelişim bütçesinin etkin yönetimi

Üst yönetimin öğrenme faaliyetlerine yönelik desteği

Çalışanların eğitim/gelişim istek ve ihtiyaçlarını anlama

Yenilikçi bakış açıları ve farklı çözümler yaratma

Kuruma özel stratejik gelişim çözümleri geliştirme

Liderlik gelişimi/lider yetiştirme

İç eğitmen ve iç kaynak kullanımı

Kurumu geleceğe taşıyacak yeteneklerin içeriden geliştirilmesi

Gelişen eğitim teknolojilerine uyum ve adaptasyon

Y ve Z jenerasyonunun beklentilerini karşılama

3,98

7,89 3,79

7,69 3,87

7,66 4,19

7,53 3,87

7,46 4,11

7,27 3,96

7,04 4,31

6,72 4,58

4,67

4,94 6,15

6,18

8,05

4,32

Etkinlik Ortalaması Zorluk Ortalaması 

Buna göre kendimizi en iyi gördüğümüz alan bütçe yönetimi, en çok zorlandığımız alan da eğitimlerin yatırım 

getirisinin ölçülmesidir. Yatırım getirisi, görece olarak gelecekte de en çok zorlanılacak alan olarak gözükmektedir 

(6,15). Buradaki desen, geçen yılki değerlendirmelere benzer çıkmıştır. Sıralamada belli değişiklikler olsa da 

büyük oranda bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Tüm kalemlerdeki etkinlik değerlendirmesinin ortalaması 7,13 olarak çıkmıştır. Bu genel anlamda bir öz 

değerlendirmedir. Bu algıda artış oldukça, eğitim ve gelişim birimlerinin yarattığı değerin de artacağı varsayımı 

yapılabilir.
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Eğitim Yatırımları

Bu soruda katılımcı şirketlere aşağıdaki yatırım başlıkları bazında 3 seçenek sunulmuştur. (1) Bu 

alanda yatım yaptık/yapıyoruz (2) Bu alanda yatırım planımız var (3) Bu alanda yatırım yapmak 

gündemimizde yok. Aşağıdaki grafik yatırım yaptık/yapıyoruz yanıtlarının dağılımını göstermektedir.  

Buna göre en çok yatırım yapılan alan LMS altyapısıdır. Dolayısıyla kurumların %85’i e-öğrenmeyi gelişim 

yöntemi olarak kullanmaktadır. Yine aynı şekilde kuruma özgü lider geliştirme programları da yüksek oranda 

yatırım yapılan diğer bir alandır. Desen genel olarak geçen yıla benzer olmakla birlikte, iki alanda dikkat çekici 

artış gözlenmektedir. Bunlardan biri kurumsal akademi kurma alanıdır; oran %55’den %65’e çıkmıştır. Mobil 

öğrenme oranı da %44’den %55’e çıkmıştır. Diğer yatırımlar benzer oranlarda devam etmiştir.
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31

41
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65

71
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85

Kurumsal wiki

Yatırım getirisini hesaplama

Sanal sınıf

Yabancı dil eğitim sistemi

İçeride video üretimi

Sosyal öğrenme altyapısı

Kurumsal koçluk süreci

Eğitim tesis yatırımı

Kurumsal video altyapısı kurma

Kurum iç öğretim tasarımı birimi kurma

Kurumsal mentorluk süreci

İçeride e-eğitim geliştirme

Mobil öğrenme

Kurumsal akademi kurma

İç eğitmen sistemi

Kuruma özel lider geliştirme programları

LMS altyapısı

2017: 55

2017: 44

%
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Anketin sonunda katılımcılara açık uçlu olarak bazı sorular yöneltilmiştir. Bu sorulara zengin 

sayılabilecek ölçüde gelen yanıtlar belirli temalar altında gruplanarak aşağıda özetlemiştir.
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Önem Kazanacak Alanlar

Şu andaki deneyim ve gözlemlerinize göre önümüzdeki birkaç yıl içinde eğitim ve gelişim alanında nelerin 
daha önem kazanacağını ve nelerin önemini kaybetmeye başlayacağını düşünüyorsunuz? 

Teknoloji tabanlı eğitimler

Deneyime dayalı programlar

Yeni yetkinlik alanları

Mikro öğrenme ve bireyselleştirme

Değeri gösterme

Eğitim Biriminin İtibarı

Kendi şirketinizde ya da gözlemlediğiniz diğer kurumlarda eğitim ve gelişim birimlerinin kurum içindeki 
gücünü ve itibarını ne seviyede görüyorsunuz? Bunu artırmak için neler yapılmalı? 

Stratejik duruş

Değeri gösterme

İş birimleri ile daha yakın işbirliği

Eğitim/Gelişim birimi çalışanlarının yetkinliği

Çalışanlardaki eğitim/gelişim algısı

Yaratıcı uygulamalar

YAZILI GÖRÜŞLER
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Eğitim/Gelişim Profesyonellerinin Yetkinliği

Kendi şirketinizde ya da gözlemlediğiniz diğer kurumlarda eğitim ve gelişim profesyonellerinin yetkinliğini ne 
düzeyde görüyorsunuz? Bu alandaki profesyonellerin en öncelikli gelişim alanları size göre nedir? 

Dünya trendleri

Stratejik bakış ve iş bilgisi

İhtiyaç analizi ve ölçme değerlendirme

Teknoloji kullanımı

Program tasarımı

Yenilikçilik

Gelecek İçin Gelişim

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme gibi dönüşüm süreçleri hem meslekleri yeniden şekillendiriyor hem de yepyeni 

bilgi ve beceri setlerini zorunlu kılıyor. Sizce çalışanlarınız bu yeni dünyaya ne oranda hazır? Nasıl hazırlanmak 

gerekiyor? Ya da gerçekten ek bir hazırlık gerekiyor mu? 

Bu alandaki gelişim ihtiyacı net gözüküyor

Bazı şirketler harekete geçmiş

Bazı şirketler önemli görüyor ama harekete geçilmemiş

Belirsizlik çok fazla: Nereden nasıl başlanacak?

YAZILI GÖRÜŞLER
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En Heyecan Verici Gelişmeler

Öğrenme ve gelişim alanını etkileyebilecek teknolojik gelişmelere bakıldığında, (yapay zeka, bireyselleştirilmiş 

öğrenme olanakları, büyük veri analitiği ile akıllı tahminlemeler, sanal ve artırılmış gerçeklik vb.) sizi en çok 

heyecanlandıran gelişmeler hangisidir?

Bireyselleştirilmiş öğrenme olanakları

Büyük veri ve veri analitiği

Yapay zeka

Sanal ve artırılmış gerçeklik

Nesnelerin interneti

YAZILI GÖRÜŞLER
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KATILIMCI ŞİRKETLERİN PROFİLİ
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0-1000 
%29

1.000-5.000
%40

5.000-10.000
%9

10.000-20.000
%18

20.000-50.000
%4

Çalışan 
Sayıları

2017 yılında 82 şirketin katıldığı araştırmaya 2018 yılında 109 şirket katılmıştır. Bu sevindirici bir 

gelişmedir. Bu sayının artması, sektör ya da çalışan sayısı bazlı olarak kırılımlara gitmeye olanak 

tanıyacaktır. Sonuçların bu detayda gösterimi şirketlerin kendilerini daha ilgili rakamlarla 

kıyaslamasına olanak tanıyacaktır. 

109 Katılımcı şirket

5.559 Ortalama çalışan

20 Sektör

%29 Halka açık şirket

%7 Kamu/STK

%7,5 Farklı takvim yılı

42 Önceki yıl da araştırmaya katılan şirket

Yine kıyaslama olarak ATD araştırmasındaki şirket sayılarına bakılacak olursa ilgili dönemde araştırmaya 399 

şirketin katıldığı gözlenmektedir. Bir önceki sene gerçekleşen 299 rakamı ile son yılların en düşük seviyesine 

gelen katılım, bu yıl yeniden 400 seviyelerine çıkmıştır. BEST ödülüne başvuranların zorunlu olarak doldurdukları 

(45 şirket) araştırmada, çalışan sayısı 500’ün altında olan şirket sayısı 136, 10.000 üzeri çalışanı olan şirket sayısı 

da 64’tür. Küresel düzeyde uygulanan ve bir kısmı zorunlu olarak doldurulan bir araştırmanın katılımcı sayısının 

bu seviyelerde olması, bu tarz araştırmalarda yaşanan katılım zorluğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği; kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim 
alanlardan oluşan paydaşları ile eğitim ve gelişim alanında güvenilir bir referans noktası olmayı 
amaçlayan bir dernektir.

Bir grup eğitim ve gelişim gönüllüsünün özverili çalışmaları ile bir yılı aşkın bir süre düşünce 
platformu olarak alana katkı sağladıktan sonra, sektörünün talebi doğrultusunda; 20 Mart 2012 
tarihinde kurulmuştur.

TEGEP, kurulduğu günden bugüne, kurumsal eğitim ve gelişim alanında, tüm paydaşlarını 
yakından ilgilendiren çalışmalar yürütmekte, etkinlikler/organizasyonlar, gelişim faaliyetleri 
gerçekleştirerek bu alandaki profesyonelleri bir araya getirmekte ve alana farklı şekillerde katkı 
sağlamaktadır. Bu katkıların en önemlilerinden biri Kurumsal Eğitim Araştırması'dır.

TEGEP, ülkemizin en önemli konularından biri olan eğitim alanında kurulmuş bir Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak, bu doğrultuda Türkiye’de bu alanda kalıcı ve uzun vadede önemli değerler 
üretilmesi için özverili ve sorumlu çalışmalarına devam etmektedir.

Adres: Ataşehir Residence Atatürk Mah. Sedef Cad. B Blok D:2 34758 Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0 216 455 18 18

Gsm: 0505 088 0030

Faks: 0 216 455 40 03

E-posta: bilgi@tegep.org

Web: www.tegep.org
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TEGEP HAKKINDA

Rapor ile ilgili görüşlerinizi ve varsa 2019 araştırmasına ilişkin önerilerinizi lütfen iletiniz. 

mailto:bilgi@tegep.org
http://www.tegep.org/
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Eğitim alanında dünya genelinde en çok satan kitaplardan birisi 
olan Telling Ain’t Training kitabının çevirisi olan Anlatmak Eğitim 
Değildir kitabını kendiniz için ya da kurumunuzdaki eğitmenler 

ve tasarımcılar için TEGEP’ten temin edebilirsiniz. 

2018 yılında farklı illerde Anlatmak Eğitim 
Değildir çalıştayları düzenlendi. 

2019 yılında içeriği daha çok uygulama 
ağırlıklı olacak şekilde güncellenen çalıştaya

tüm eğitim profesyonellerini bekliyoruz.
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2019 Ödül Kategorileri 

En İyi Eğitim ve Gelişim Programı

Dijital Eğitim/Program Projesi

Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı

İşe Başlangıç / Oryantasyon Programı

Mavi Yaka Gelişim Programı

Satış Gelişim Programı

Entegre Yetenek Gelişimi Programı

Değişim Yönetimine Katkıda Bulunan Eğitim ve Gelişim Programı

Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi

Son başvuru tarihi 
16 Şubat 2019

En iyi uygulamaları 
bekliyoruz.
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Bu araştırma ile ilgili tüm çalışmalar, derneğe gönüllü olarak destek veren Yayın ve Araştırma Komitesi 
tarafından yürütülmektedir. 

Komite liderleri Feyzan Sayalı’ya ve Mehmet Gürsoy’a bu desteklerinden dolayı, 
analizlerin yapılması, raporun yazımı ve tasarımındaki katkısı için ayrıca Mehmet Gürsoy’a,
tüm bu süreçte desteklerini esirgemeyen TEGEP Yönetim Kurulu Üyelerine, 
2012 yılından bu yana Araştırma Komitesi bünyesinde gönüllü olarak katkı sağlayan ve 
araştırmanın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan tüm değerli üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Ancak bu araştırmanın gerçek kahramanları değerli vakitlerini ayırıp anketi dolduran katılımcı şirketler 
ve kurumlardır. Az bir zaman yaratıp verilerini ve görüşlerini paylaşan şirketlerin katkıları, hepimiz için 
son derece kıymetli bir veri kaynağının oluşmasını mümkün kılmaktadır. Bu şirketlere ve kurumlara, 
anketleri dolduran değerli meslektaşlarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Katkı sağlayan kurumların her yıl artacağına ve bu araştırmanın, sektörümüz açısından vazgeçilmez bir 
bilgi kaynağı olacağına inancımız tamdır. 

TEGEP 

Kapak Görseli: Lyashenko / Freepik
İçindekiler Sayfası Görseli: Yanalya / Freepik
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TEŞEKKÜR




