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GİRİŞ      1.1. ARAŞTIRMA ÖZETİ 

Birçok farklı kurumdan 3271 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen 2021 Bireysel Öğrenen 
Araştırması’nda ön plana çıkan noktalar burada özetlenmiştir. Her bir soru ile ilgili 
grafiklere ve varsa belli değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, eğitim, kıdem vb.) farklılıklara 
araştırma detaylarından ulaşabilirsiniz. 

Gelişim Planı

Araştırmada bir gelişim planı tarifi verilmiş ve katılımcılara bu tarife uyan bir planları olup 
olmadığı sorulmuştur. Gelen yanıtlara göre katılımcıların sadece %26’sı bu tarife uygun 
bir gelişim planının olduğunu ifade etmiştir. Yetkinlik ya da beceri analizi yapılmasa da 
bir şekilde alınması gereken eğitimlerin sıralandığı bir plana sahip olanların oranı %50 
civarındadır. Öğrenmede bireyselleştirme kavramı son yıllarının en popüler kavramıdır 
ve şirketler bu konuda yatırım yapmaktadır. Bireyselleştirmenin başladığı yer ise gelişim 
planlarıdır. Bu anlamda buradaki %25’lik orana bakıldığında daha alınması gereken çok 
yolun olduğu gözükmektedir. 

“Gelişim planlarının hazırlığında en çok katkısı olan paydaşlar kimlerdir?” sorusunda ilk 
sırada “kendim” seçeneği çıkmıştır. Bunu “yöneticim” ve “İK/Eğitim” takip etmiştir. Buradaki 
oranlar, “Gelişim sorumluluğu kimler üzerinde dağılıyor?” sorusunun yanıtı açısından 
önemlidir. Zira modern öğrenme ortamlarında, öğrenme ve gelişim sorumluluğunun 
olabildiğince çalışanlar üzerinde olması, yönetici ve diğer paydaşların da onları desteklemesi 
hedeflenmektedir. Bu açıdan ortaya çıkan sonuç bu hedefle uyumlu gözükmektedir.

Öğrenmenin İşe Transferi

Öğrenmenin transferi, eğitimlerde öğrenilenlerin iş ortamında kullanılması, davranışa ve 
performansa dönüşmesi anlamına gelmektedir. Özellikle eğitim yatırımlarının sonuçları 
ile ilgili görüşleri sergilemesi bakımından önemlidir. Hatta eğitimlerle ilgili tek bir başarı 
göstergesi seçilse ilk sıralarda gelecek göstergelerden birisi de budur. 

Soru, “Eğitimde öğrendiklerinizin ne kadarını işte kullanıyorsunuz?” şeklinde sorulmuştur 
ve kesin bir ölçümden ziyade katılımcıların bireysel deneyimlerine dayalı algılarını 
ölçmeyi hedeflemektedir. Katılımcılardan, karakterleri farklı olan teknik ve davranışsal 
eğitimleri ayrı ayrı değerlendirmeleri de istenmiştir. Buna göre teknik eğitimlerde %66, 
davranışsal eğitimlerde %70 seviyesinde bir transfer oranı ortaya çıkmıştır. Bir önceki 
dönemde %50 civarında olan bu oranda önemli bir artış söz konusudur. Transferin bu 
seviyelere gelmesi, eğitimlerin işe yaraması ve eğitim işlevinin itibarı açısından son 
derece önemlidir. Bu gösterge, bundan sonraki dönemlerde de yakından izlenmeye 
devam edilecektir.

Başkalarını Geliştirme

“Başkalarının gelişimine destek olmak ister misiniz?” ve “İsterseniz bunu hangi yöntemle 
yapabilirsiniz?” sorusu araştırmadaki en önemli sorulardan birisidir. Buradaki oranlar, 
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özellikle sosyal öğrenme potansiyeli açısından fikir vericidir. Kurum içinde biriken 
uzmanlık ve deneyim bilgisi başka yerde kolay bulunmayan çok kıymetli bir bilgidir. Bunun 
bireysel hafızalardan kurumsal hafızaya aktarımı, ancak bu birikime sahip kişilerin bunları 
paylaşması ile mümkündür. Dolayısıyla bilgi paylaşımı, içeriden bilgi üretme, gönüllü iç 
eğitmen, mentor ya da koç olma gibi sorumluluklar destekleyici ve geliştirici bir öğrenme 
kültürünün önemli işaretçileridir.

Araştırmadan çıkan oranlar ise ümit vericidir: Katılımcıların %56’sı mentor, %55’i konu 
uzmanı ve %44’ü iç eğitmen olarak başkalarının gelişimine destek verebileceğini ifade 
etmiştir. Görüldüğü gibi burada önemli bir potansiyel bulunmaktadır. TEGEP Kurumsal 
Eğitim Araştırması’ndan öğrendiğimiz kadarı ile bu potansiyel, kurumlarda tam olarak 
kullanılamamaktadır.

Kurumdan ve Yöneticilerden Beklentiler

Burada “Öğrenme ve gelişimle ilgili kurumdan ne bekliyorsunuz?” sorusunda gelen tüm 
açık uçlu yanıtlar analiz edilmiş ve ilk sırada “Kurum bize eğitim olanakları sağlasın.” talebi 
çıkmıştır. Bu tabii ki beklenen bir yanıttır. Ancak bundan sonra gelen beklentiler, eğitim 
talebinin nasılını açıklaması açısından önemlidir. Burada da sırasıyla “Kurumumuz bizi 
dinlesin.”,  “İhtiyaç analizi yapsın.”,  “Bireysel gelişim ve kariyer planları oluştursun.” ve “Farklı 
yöntemlere teşvik etsin.” beklentileri gelmiştir. Özetle çalışanlar, eğitim almak istemekle 
birlikte bu eğitimlerin kendi ihtiyaç ve beklentilerine tam uyan şekilde olmasını talep 
etmektedir. Son madde olan “yeni yöntemler” konusu da geleneksel eğitimlere alternatif 
öğrenme deneyimlerine olan bir çağrı olarak yorumlanabilir. Genel olarak bakıldığında 
burada da çalışanlardan gelen “bireyselleştirilmiş öğrenme” talebi ön plana çıkmaktadır. 

Yöneticilerden beklentilerin başında ise “gelişime teşvik ve isteklendirme” gelmektedir. 
Bunu “yönlendirme”,  “öncülük etme”,  “destekleme”,  “ihtiyaç belirleme”  ve  “eğitimlere 
zaman ayırma konusunda anlayış” talepleri takip etmektedir. Burada manzara çok net 
olarak orta çıkmaktadır. Öğrenme ve gelişimde yöneticilere çok kritik bir destek rolü 
düşmektedir. Yöneticilerin önce örnek olması, sonra da tutarlı bir şekilde çalışanlarının 
gelişimine yatırım yapması önemli bir beklentidir. Destekleyici ve besleyici bir öğrenme 
kültürünün oluşumunda etkisi en yüksek olan oyuncular ekip yöneticileridir.  

Motivasyon Kaynağı Olarak Öğrenme ve Gelişim

Motivasyon ile ilgili olarak ilk merak edilen, “Öğrenmenin diğer iş motivatörleri arasındaki 
yeri nedir?” sorusunun yanıtıdır. Burada “öğrenme ve gelişim fırsatları” %20 ile, işin bizzat 
kendisi (%30) seçeneğinden sonra ikinci motivatör olarak çıkmıştır. Bu iki seçeneği %16 
ile “Kariyerimde Yükselme Hedefi” izlemektedir. Soruyu “İlk üç sırada en çok yer alan 
motivatör hangisidir?” şeklinde sorarsak, “öğrenme” %52 ile ilk sırada yer almaktadır. 
Bu oran “işin kendisi” seçeneğinde %50’dir. Özetle öğrenme ve gelişim fırsatları, bir iş 
ortamında çalışanları en çok motive eden unsurların başında gelmektedir. Burada ortaya 
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çıkan gerçek, kendisini işe alım araştırmalarında da göstermektedir. Öğrenme ve gelişim 
fırsatları, bir şirkette çalışmayı düşünen adayların en çok önem verdiği ve araştırdığı 
kriterlerin başında gelmektedir.

Bu sorunun devamında “Öğrenme ve gelişime neden yatırım yapıyorsunuz?” sorusu da 
sorulmuştur. Sorunun amacı, öğrenmenin gerekçeleri ile ilgili olarak algıya dayalı bir 
sıralama yapmaktır. Gelen yanıtlara göre ilk sırada %35 ile “İşimi daha iyi yapmak” seçeneği 
çıkmıştır. Onu “Yeni bilgi ve beceriler kazanmak (%20), “Öğrenme sürecinin kendisi (%12) 
ve “Kariyerimde ilerlemek (11)” seçenekleri takip etmiştir. %10’un altında kalan başka 
seçenekler olsa da ilk sırayı bu dört seçenek oluşturmuştur. İşi daha iyi yapma isteğinin 
ilk sırada çıkması, çalışanların öğrenme ve gelişimi tam da performans odaklı bir yere 
konumlandırdığının bir göstergesi olarak okunabilir. 

Öğrenmeye Ayrılan Süre

Soru “Yeni şeyler öğrenmek için bir hafta içinde ne kadar zaman ayırıyorsunuz?” 
şeklinde sorulmuştur. Haftalık öğrenme saati, bireysel gelişimle ilgili önemli nicelik 
göstergelerinden birisidir. Ortaya çıkan rakam, öğrenme verimliliği ve öğrenilenlerin 
işe yaraması ile birlikte değerlendirilmesi gerekir ama yine de bir yoğunluk göstermesi 
açısından önemlidir. Buna göre tüm katılımcıların haftalık öğrenme saati ortalaması 
2,73 olarak çıkmıştır. Haftada öğrenmeye 4 saatten fazla zaman ayıran katılımcıların 
oranı %28 seviyesindedir. Burada Michael Simmons tarafından ortaya atılan ve birçok 
başarılı insanın öğrenme alışkanlığı olduğu iddia edilen “haftada 5 saat öğrenme” kuralını 
hatırlatmakta yarar vardır. Kuşkusuz bilimsel olarak ispatlanmış bir kural değildir, ancak 
bunu benimseyen insanların genelde başarılı insanlar olduğu da görünen bir gerçektir. Bu 
gerçekten hareketle 5 saati bir eşik olarak kabul edersek burada alınması gereken yolun 
olduğu gözlemlenmektedir. Öğrenme saatinin artırılması için akla gelen çözümlerden 
birisi formal eğitimleri artırmaktır. Ancak bu tarz eğitimleri çoğaltmak, bütçe ve zaman 
gibi sınırlılıklardan dolayı pek kolay değildir. Bunun yerine asıl olarak informal ve sosyal 
öğrenme çabalarındaki artış önemlidir. Yani çalışanların kendilerinin inisiyatif alarak 
bireysel olarak veya başkaları ile gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim deneyimlerinin 
önemi burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Öğrenme İçin En Çok Tercih Edilen Kaynaklar

Bir konuda öğrenme ihtiyacı ortaya çıktığında en çok tercih edilen kaynaklar ya da 
kanallar özellikle değişen öğrenme alışkanlıklarını ortaya çıkarmak açısından son derece 
önemlidir. Ayrıca tercihlerin zaman içindeki değişimini izlemek de öğrenme çözümlerinin 
tasarımında fikir vericidir. Burada formal, informal ve sosyal nitelikte olan 14 kaynak 
verilmiştir. Gelen tercihlere göre ilk sırada “Arama motorlarından arama yapmak (%91)” 
çıkmıştır. Onu “Video portalları (%71)” ve “İş arkadaşları (%48)” takip etmiştir. Son iki sırada 
“Sınıf eğitimi” ve “Mentor desteği” bulunmaktadır. 
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Kuşkusuz seçeneklerin hepsi aynı nitelikte değildir. Anlık basit bir bilgi ihtiyacı ile daha 
uzun vadeli beceri geliştirme ihtiyacı için tercih edilen çözümlerde değişiklik olabilir. Fakat 
yine de burada ortaya çıkan sıralama anlamlı bir sıralamadır. Bu öncelikler, internette yer 
alan açık ya da ücretli kaynakların öğrenme açısından ne kadar önemli hale geldiğinin 
bir göstergesidir. Burada zaten oluşmuş olan alışkanlıkları dikkate alarak, kurum içi 
eğitimlerde de olabildiğince karma tasarımlar yapmak, bireysel ve birlikte öğrenme 
adımlarını formal deneyimlerle birleştirmek konusunda daha güvenle ilerlenebilir.

Öğrenme İçin En Çok Tercih Edilen Zaman

Bu soru, öğrenme alışkanlıkları açısından merak edilen ideal öğrenme zamanını ortaya 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Tıpkı yöntemlerde olduğu gibi buradan gelecek yanıtlar da 
kurumların sunduğu öğrenme hizmetlerinin yapısında yol gösterici olacak niteliktedir. 
Buna göre katılımcıların %19’u hafta sonunda, %14’ü şirkette ama mesai saati içinde ve 
%13,7’si hafta içi mesai saatleri dışında öğrenmeyi tercih etmektedir. Ancak katılımcıların 
neredeyse yarısı (%48) “ne zaman ihtiyaç olursa o zaman”   seçeneğini işaretlemiştir.   “İş akışı 
içinde öğrenme” ya da “öğrenme işin ayrılmaz bir parçasıdır” yaklaşımlarını benimseyen 
kurumlarda öğrenme zamanının ağırlıklı olarak böyle çıkması da doğaldır. Ancak yine de 
öğrenmeye odaklamak için ideal zaman, ideal ortam, dikkat dağıtıcılar, öğrenmeyi sabote 
ediciler her zaman araştırma konusu olmaya devam edecektir. Zira evde öğrenmeyi tercih 
eden katılımcıların bazılarının iş yoğunluğu ve uygun olmayan ortamlar nedeniyle istese 
bile iş ortamında öğrenmeye zaman ayıramadığı da bilinmektedir.

Çevrim İçi Eğitimlerde Başarı ve Zorluklar

Burada özellikle asenkron nitelikte olan, yani daha önceden hazırlanmış ya da kaydedilmiş 
dijital eğitimler sorulmaktadır. Fakat seçeneklerden bazıları uzaktan canlı sanal sınıf 
eğitimleri için de geçerlidir. Gelen yanıtlara bakıldığında ön plana çıkan iki tane seçenek 
görülmektedir: “İhtiyaç duyduğum an ulaşılabilir olması (%44)” ve “Öğrenme ihtiyacım ile 
ilgili olması (%20).” Sonraki maddelerin hepsi %10’un altındadır. Burada “İçeriğin güvenilir 
olması”, “Eğitimin uygulamalı ve etkileşimli olması”, “Mobil cihazlardan erişilebilir olması”, 
“Kullanıcı ara yüzünün iyi olması” gibi seçenekler yer almaktadır. Araştırma katılımcıları 
burada çok net bir mesaj vermektedir: “Sunulan çevrimiçi eğitimler öğrenme ihtiyacıma 
tam uygun olsun ve ben de istediğim zaman bu içeriklere ulaşabileyim. Bu kriterler 
sağlandıktan sonra, diğer kriterler olsa iyi olur ama olmaması çok büyük sorun olmaz.”  Bu 
mesajdan hareketle, kurumlar, ihtiyaca tam uygun eğitimlerin hazırlanmasına ve bunların 
kolay erişimine odaklanmalıdır. 

Gelen yanıtlara bakıldığında, çevrimiçi eğitimleri hakkını vererek tamamlamak için 
yeterince zaman olmaması, zorluk yaşanan konuların başında (%31) gelmektedir.  Bunu, 
eğitimi bölen ve dikkat dağıtan çok fazla unsur olması (%18) ve eğitim için sessiz/izole 
bir yer bulmanın zorluğu (%13) takip etmektedir. Bu sonuçlarda, pandemi döneminde özel 
hayatı ve iş hayatını eve sığdırmaya çalışmanın zorluğu da kendini göstermektedir.

1.1. ARAŞTIRMA ÖZETİ      GİRİŞ       
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Sanal ve Gerçek Sınıflar

TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması’na göre, pandemi öncesinde sanal sınıfların eğitimde 
kullanım oranı %5’ler civarındaydı. Pandemi ile birlikte bu oran kısa süre içinde dramatik 
şekilde artmıştır. Dolayısıyla birçok çalışanda her iki yöntemi de karşılaştıracak derecede 
deneyim oluşmuştur. Bu sorunun araştırmaya eklenmesinin amacı da sanal ve gerçek 
sınıfların algılanan faydasını ortaya çıkarmaktır.

Buna göre araştırmaya katılan çalışanlar gerçek sınıf eğitimlerini %95 seviyesinde, 
sanal sınıf eğitimlerini de %74 seviyesinde yüksek ve çok yüksek oranda faydalı olarak 
işaretlemişlerdir. Gerçek sınıf ortamının sanal ortama göre daha yararlı olarak algılanması 
aslında beklenen bir sonuçtur. Ancak burada önemli olan sanal sınıfların %75 seviyelerinde 
faydalı olarak algılanmasıdır. Bu oldukça yüksek bir orandır. Buradaki fayda algısından 
hareketle, pandemi sonrasında sanal sınıf eğitimlerinin tek başına ya da gerçek sınıfları 
tamamlayıcı olarak kullanılmaya devam edeceği şeklinde bir çıkarım yapılabilir.

MOOC Platformlarında Öğrenme

Bu soruda Udemy, Coursera gibi MOOC platformlarının çalışanlar tarafından ne oranda 
kullanıldığını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda şirketlerin bu kaynaklardan 
yararlanmaya ne oranda destek verdiği de sorulmuştur. Buna göre en dikkat çekici oran 
%38 ile “Bu kaynaklarla ilgili pek fikrim yok” diyen çalışan grubudur. Buna “Bilgim var ama 
kullanmıyorum” diyen %24’lük oranı da eklediğimizde kabaca her 10 çalışandan 6’sının 
MOOC’ları bilmediği ya da bilse de kullanmadığı ortaya çıkmaktadır. MOOC kullanıcılarına 
baktığımızda, maliyetini kendi karşılayanların oranı %25, şirketi karşılayanların oranı %7, 
bazen şirket bazen de kendi karşılayanların oranı ise %6’dır. Görüldüğü gibi MOOC benzeri 
kaynaklarda şirket sponsorluk oranı düşük seviyede gözükmektedir.

Yeni bir iş ya da kariyer arayışında olan, böyle olmasa bile kendi gelişimi konusunda 
yüksek oranda inisiyatif kullanan çalışanlarda bu kaynaklardan faydalanma oranı daha 
yüksektir. MOOC platformlarındaki eğitimlerin çoğu İngilizce olduğu için yabancı dil 
bilgisi de önemli bir sınırlayıcıdır. Burada daha detaylı sorgulama yapmak gerekir ancak 
bu platformlarından faydalan(a)mayan çalışan sayısının yüksek olmasının arkasındaki 
önemli nedenlerden birisinin dil engeli olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim durumu 
yükseldikçe bu tarz platformlardan faydalanma oranı da artmaktadır.

Eğitim Katılımı/Başarısının Belgelendirilmesi

Bu soruda bir eğitime katılmanın ya da o eğitimi başarıyla tamamlamanın kanıtı olacak 
bir belge ile ilgili çalışan görüşleri sorulmuştur. Belgelendirme konusu yeni teknolojilerle 
birlikte hızla gelişen bir konudur. Eskiden eğitimler sonrası verilen basılı sertifikalara ek 
olarak bugün dijital sertifikalar ve rozetler alternatif olarak sunulmaktadır. Hatta blok 
zincir altyapısında paylaşılan ve doğrulaması yapılabilen belgeler de bulunmaktadır. 

GİRİŞ      1.1. ARAŞTIRMA ÖZETİ 
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Gelen sonuçlara göre geleneksel basılı sertifikayı tercih edenlerin oranı %33 
seviyesindedir. Dijital sertifikayı tercih edenlerin oranı da buna yakındır (%30). Bunların 
dışında katılımcıların yaklaşık %15’i sertifika yerine sosyal medya ortamlarında 
paylaşılabilecek formatta bir rozeti tercih etmektedir. Rozet ve dijital sertifikaları birlikte 
düşünürsek yaklaşık %45’lik bir oran dijital bir kanıtı tercih etmektedir. Eğitimlerle ilgili 
herhangi bir belge gerekli değil diye düşünenlerin oranı da %22 seviyesindedir. Bu, az 
sayılamayacak bir oran olarak kabul edilebilir. Raporun ilgili sayfalarında bulabileceğiniz 
detay analizler bu dağılımla ilgili bazı fikirler verecektir. Örneğin yaş ilerledikçe sertifika 
beklentisinin azalması gibi. 

Eğitimde Yeni Yöntemler

Bu bölümde katılımcılara sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma gibi 
yöntemlerle ilgili deneyimleri olup olmadığı, olduysa bu yöntemleri ne kadar yararlı 
buldukları sorulmuştur. Sanal gerçeklik yöntemi ile eğitim alan katılımcıların oranı %16 
olarak çıkmıştır ve çok büyük oranda bu yöntemi faydalı bulmuşlardır. Artırılmış gerçeklik 
ile öğrenme deneyimi yaşayan çalışanların oranı da %22’dir. Aynı şekilde onların da büyük 
bir bölümü bu deneyimi faydalı bulmuştur. Oyunlaştırma ile ilgili görüşler de oldukça 
olumludur. Oyunlaştırılmış öğrenme deneyimlerinin motivasyona, odaklanmaya ve 
kalıcılığa yüksek ya da çok yüksek oranda olumlu etkisini olduğunu söyleyen katılımcıların 
oranı %85 seviyesinin hemen üstündedir.

Teknoloji sürekli öğrenme deneyimlerinde yeni açılımlar yaratmaktadır. Bu yüzden yeni 
yöntemler, olası verimlilik ve etkinlik fırsatlarını değerlendirmek için yakından izlenmelidir. 

Yeni Dünya Becerileri

Yapay zekâ, robotik sistemler, IOT gibi yeni dijital teknolojiler yaşamın her alanını olduğu 
gibi iş hayatını da yeniden şekillendirmektedir. Bu dönemde başarılı olabilmek için farklı 
becerilere ihtiyaç duyulacağını ortaya koyan birçok görüş ve araştırma da bulunmaktadır. 
Söz konusu beceri ihtiyacı ile ilgili katılımcıların görüşü bu araştırmada sorulmuştur. 

Gelen yanıtlara bakıldığında katılımcıların %81’i kendi alanında başarılı olmak için yeni 
beceriler edinmesi gerektiğini düşünmektedir. Burası İngilizce literatürde “upskilling” 
olarak ifade edilen sürece karşılık gelmektedir. Katılımcıların %16’sı da kendi alanında 
iş imkanlarının azalacağını bu sebeple başka alanlarda çalışabilmek için yeni beceriler 
elde etmesi gerekebileceğini ifade etmiştir. Bu süreç de “reskilling” süreci olarak 
adlandırılmaktadır. Gelişim ihtiyacı olmadığını, yani mevcut beceri setinin gelecekte de 
yeterli olacağını düşünen çalışanların oranı %3’tür.

Covid-19 Önlemlerinin Eğitime Etkisi

Kurumların pandemi sürecinde aldığı önlemler ile ilgili bazı sorular TEGEP Kurumsal 
Eğitim Araştırması’nda yer almaktadır. Bu araştırmada da, bir çeşit doğrulama olarak, 

1.1. ARAŞTIRMA ÖZETİ      GİRİŞ       
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çalışanların alınan önlemleri nasıl algıladığı sorulmuştur. Gelen yanıtlara bakıldığında 
pozitif bir tablonun olduğu görülmektedir. Katılımcıların neredeyse yarısı, pandemiden 
kaynaklanan zorluklara rağmen yapılan düzenlemelerin ve sunulan öğrenme fırsatlarının 
olumlu etkisi olduğunu ifade etmiştir. Bu sayede eğitime yeterince vakit ayrılabildiği 
anlaşılmaktadır. Bu süreci olumludan ziyade nötr olarak algılayan ve kendi gelişimini 
bir şekilde sürdürdüğünü düşünen çalışanların oranı %26’dır. Süreci öğrenme açısından 
bir miktar negatif değerlendiren ve bazı sorunlar yaşadığını düşünen çalışanlar da %21 
seviyesindedir. %5 ise süreçten çok olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Yani toplamda 
çalışanların dörtte üçü pandeminin öğrenmeye olumlu etkisi olduğunu ya da etkilemediğini 
ifade etmiştir.

Katılımcıların yarısından biraz fazlası, pandemi ile birlikte oluşan yeni koşullara şirketinin 
hızla uyum sağladığını ve eğitimlerin uzaktan yöntemlerle devam ettiğini söylemiştir. 
%27’si de bir miktar aksama olsa da sonrasında eğitimlerin devam ettiğini ifade etmiştir. 
Bu tablo, kurumların çevikliği konusunda fikir vericidir. Genel olarak yeni koşullara hızlı ve 
başarılı şekilde uyum sağlandığı yönünde bir algı vardır. Eğitimlerin tamamen durduğunu 
ifade eden çalışanların oranı %8 seviyesindedir.

Açık uçlu sorulara gelen yanıtlara bakıldığında, pandemi sürecinde öğrenme açısından 
en çok zorlayan unsurlar sırasıyla şöyledir: Etkileşim eksikliği, odaklanma, zaman ayırma, 
uygun ortam bulma, uygulamalı eğitim yapamama, verimlilik ve internet altyapı sorunları. 

GİRİŞ      1.1. ARAŞTIRMA ÖZETİ 
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TEGEP
HAKKINDA

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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ADİSA
HAKKINDA

Adisa Danışmanlık; 2001 yılında, müşterilerinin ağırlıklı 
olarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarına çözüm üretmek 
üzere, İstanbul Merkez ofisinde “gerçek gelişim ve dönüşüm 
için”, 

•Deneyim odaklı
•Müşteri ile bütünleşen
•Kalıcı çözümler üreten

anlayışıyla, bütünsel hizmetler sunar. 

Bir çözüm ortağı olarak, paydaşlarının ihtiyaçlarını, iş 
dünyasındaki gelişmeleri, sektörel değişimleri yakından 
takip ederek, “sürekli gelişme”ye devam etmektedir.

Adisa Danışmanlık; Çalışan Deneyimi ve Yönetimi, Liderlik 
ve Kişisel Gelişim, Organizasyon, Yönetim ve Kültür, Pazar 
ve Büyüme, Veri Analitiği ve Araştırma alanlarındaki beş 
farklı uzmanlık kategorisinde, ülkemizin çok değerli kurum 
ve kuruluşlarına danışmanlık, gelişim, eğitim ve araştırma 
faaliyetleriyle yol arkadaşlığı yapar.

Adres: Merkez: Akasya Kent   
 Kule A1-196 Acıbadem  
 Üsküdar –İstanbul
Şubeler: İzmir –Bursa  
 
Telefon: +90 216 504 88 77  
Faks: +90 216 504 88 79 
E-posta: info@adisa.com.tr 
Web: https://www.adisa.com.tr
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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. 

4 yıldır devam eden ve 2020 yılı itibariyle 
çevrim içi ortamda da sunulan Anlatmak 
Eğitim Değildir Atölyeleri genel katılıma 
açık ve kuruma özel olarak da 2022 yılında 
devam edecektir.

Alanla ilgili en kapsayıcı 
kitaplardan birisi olan ATD  
Eğitim ve Gelişim El Kitabı, 
Türkçe’ye çevrildi ve ilk 2 cilt 
yayınlandı.

 3 cilt ise 2022 yılı içinde 
yayınlanacak.

Kurumsal akademilerle ilgili 
kavramsal bilgilerin yanı sıra 
Türkiye’deki en iyi akademi 
deneyimlerinin yer alacağı 
kitap çalışmamız 2022 yılında 
tamamlanacak ve 2022’nin ilk 
yarısında raflardaki yerini alacak.





TEŞEKKÜR

Bu araştırma ile ilgili tüm çalışmalar, Yayın 
ve Araştırma Komitesi liderliği ve katkılarıyla 

TEGEP merkez ofisi ve Adisa Danışmanlık 
araştırma ekibi ile birlikte yürütülmüştür. 

Araştırma soru formu hazırlığı, saha süreci, 
sunum ve raporların hazırlanması süreçleri, 

aynı zamanda derneğimizin kurucu üyelerinden 
olan ve 2021 yılına kadar Yayın ve Araştırma 

Komitesi liderliğini yürüten   
Mehmet Gürsoy  

ve Dernek Genel Sekreteri  
Gerçek Önal Çavuşoğlu’nun 
katkılarıyla yürütülmüştür.

Tüm bu süreçte desteklerini esirgemeyen 
TEGEP Yönetim Kurulu Üyelerine, 2012 yılından 

bu yana Araştırma Komitesi bünyesinde 
gönüllü olarak katkı sağlayan Üyelerimize,
özverili çalışmaları ile sürecin ilerlemesini 

sağlayan Dernek Çalışanlarımıza ve araştırmanın 
bu aşamaya gelmesinde katkısı olan tüm değerli 

üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Bu araştırmanın gerçek kahramanları ise; 
değerli vakitlerini ayırıp anketi dolduran 

katılımcı şirketler ve çalışanlardır. 
Çalışanlarının ankete katılımını sağlayan 

şirketlerin ve ankete zaman ayırarak katkı 
sağlayan tüm çalışanların katkıları hepimiz 
için son derece kıymetli bir veri kaynağının 

oluşmasını mümkün kılmıştır. Bu şirketlere ve 
kurumlara, anketleri dolduran tüm öğrenenlere 

de en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Adres:
Ataşehir Residence Atatürk Mah. 

Sedef Cad. B Blok D:2 34758 
Ataşehir/ İstanbul

Telefon:
0 216 455 18 18

Gsm:
0505 088 0030

Web:
www.tegep.org


