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Bazı Demografik Bilgiler

585

Katılımcı

58/42

Kadın/Erkek

42/58

Yönetici/Çalışan

35

Yaş Ortalaması

%69

Ofis Çalışanı



Çalışma Motivasyonu

Şu anda yaptığınız işi düşündüğünüzde, sizi motive eden ve çalışma
azmi kazandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?



Çalışma Motivasyonu
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Seyahat fırsatları

Diğer

Yöneticim

Daha çok kazanma hedefi

Birlikte çalıştığım kişiler

Amaçlarımı gerçekleştirme imkânı

Şirket kültürü ve çalışma ortamı

Kariyerimde yükselme hedefi

İşin bizzat kendisi

Öğrenme ve gelişim fırsatları



Bazı Duygu Durumları

İşinizde aşağıdaki bazı alanlarda ne seviyede olduğunuzu düşünüyorsunuz?



Bazı Duygu Durumları
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3,42

3,43

3,60

3,73

3,76

3,96
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Stresten uzak rahatlık ve sakinlik duygusu

Kariyer hedeflerimde netlik

İşte hissettiğim mutluluk duygusu

İşte hissettiğim güven duygusu

Hayat amacımda netlik

İşlerimde verimlilik ve başarı

Daha çok sorumluluk almak isteği



Bir Haftada Öğrenme İçin Ayrılan Zaman

Bir haftada yeni bir şeyler öğrenmek için
ortalama kaç saat ayırıyorsunuz?



Bir Haftada Öğrenme İçin Ayrılan Zaman

%20 %58 %22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 saatten az 1-5 saat arası 5 saatten fazla



Öğrenme Motivasyonu

Sizi işinizde öğrenmeye en çok motive eden etken aşağıdakilerden hangisidir?



Öğrenme Motivasyonu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme sürecinin kendisi, yeni bir şeyler öğrenmek

Yeni bilgi ve beceriler kazanmak

İşimi daha iyi yapabilmek

Geleceğe daha iyi hazırlanabilmek

Daha yaratıcı ve yenilikçi olabilmek

Değişime ayak uydurabilmek

Ücret artışı ve kariyerde ilerlemek, terfi etmek gibi kazanımlar

Rekabette bir adım öne çıkabilmek

Bir sınav ya da değerlendirmeden geçebilmek

Sosyalleşmek

İş ortamından biraz uzaklaşmak



70:20:10 Sınaması

Kendi öğrenme ve gelişim sürecini düşündüğünüzde, kariyerinizin başından
beri iş ortamında kazandığınız onca bilgi ve deneyimi nasıl edindiniz?



70:20:10 Sınaması

45:30:25

35:35:30
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Mevcut

Olmalı

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

70 (informal) 20 (sosyal) 10 (formal)

70 20 10



Bireysel gelişim var mı? Hangi detayda? Kim hazırladı? Kim Destek Olmalı?

Bireysel Gelişim Planı Var mı?



Bireysel Gelişim Planı Var mı?

%21 %43 %35

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Gelişim ihtiyaçlarıma
tam uyan, detaylı bir

gelişim planım var

Kabaca gelişim
ihtiyaçlarımı gösteren

bir gelişim planı var

Yazılı olarak tarif
edilmiş bir bireysel
gelişim planım yok



Bireysel Gelişim Planı Nasıl Hazırlandı?

%18 %51 %30

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Gelişim planım
benim dışımda

hazırlanmış

Gelişim planımı
tamamen kendim

hazırladım

Gelişim planımı yöneticim
ve/veya İK/Eğitim birimi desteği

ile birlikte hazırladık



Bireysel Gelişim Planlamada Paydaşların Ağırlığı Ne Olmalı?

43 22 14 6 10 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kendim Yöneticim İK/Eğitim Üst Yönetim Kurum İçi Rehber Kurum Dışı Danışman



Tercih Edilen Öğrenme Yaklaşımları

Bir konuda öğrenme ihtiyacınız olduğunda aşağıdaki yaklaşımları
ne oranda tercih ediyorsunuz?



Tercih Edilen Öğrenme Yaklaşımları

1 2 3 4 5

İnternet: MOOC'lar

İnternet: Sosyal Medya ve sosyal gruplar

Bana atanan e-eğitimler

Sınıf eğitimi talep etmek

Kurum dışı arkadaş ağı

Basılı kitap

Kurumsal intranet ve doküman ağı

İnternet: Video portalları

Kurum içinden birileri

İnternet: Arama motoru

Çoğu zaman Neredeyse her zaman Çok seyrek olarakNeredeyse hiç Ara Sıra



İnternet Okuryazarlığı

1 2 3 4 5

Hiçbir zaman Nadiren Ara sıra Çoğu zaman Her zaman

İnternette ihtiyacım olan bilgileri bulabiliyorum

Bilgilerin ne oranda doğru, güncel ve güvenilir olduğunu anlayabiliyorum



Bireysel Gelişime En Çok Destek Olanlar

İşinizdeki öğrenme ve gelişim sürecinizde size en çok destek olan kişi ya da 
birim aşağıdakilerden hangisidir?



Bireysel Gelişime En Çok Destek Olanlar

0 1 2 3 4 5 6

Tanımadığım online kişiler

Mentorum

Kurum dışı arkadaş ağı

Kurumdaki diğer çalışanlar

İK/Eğitim birimi

Birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım

Yöneticim



Tercih Edilen Öğrenme Zamanı

Bireysel bir öğrenme çabasına girmek için hangi zaman 
aralıklarını en çok tercih ederseniz?



Tercih Edilen Öğrenme Zamanı
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İş dışında, akşamları ve hafta

sonlarını

İş ortamında çalışma saatleri

içinde

İş ortamında yemek ve kahve

aralarında

İşe gelirken, giderken ya da genel

olarak yolda



Çevrimiçi Öğrenmede Öncelikli Cihaz Tercihi

Online bir öğrenme fırsatı var ve bu kaynağa bilgisayardan ve mobil 
cihazlardan ulaşılabiliyor. Öncelikli tercihiniz hangisi olurdu?



Çevrimiçi Öğrenmede Öncelikli Cihaz Tercihi

%38 %33 %28

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Her ikisi de olabilir Bilgisayar Mobil



Çevrimiçi Öğrenmede En Önemli Başarı Faktörü

Çevrimiçi öğrenme deneyimleri açısından sizin için en önemli etkenler nedir?



Çevrimiçi Öğrenmede En Önemli Başarı Faktörü

0 1 2 3 4 5

 İhtiyaç duyduğum an ulaşılabilir olması

 Öğrenme ihtiyacım ile ilgili olması

 İçeriğin derinliği ve kalitesi

 İçeriğin uygulamalı, etkileşimli olması

 Öğrenme ara yüzünün ve ekranların kullanıcı dostu olması

 Canlı bir eğitmen/mentor/uzman desteğinin olması



Çevrimiçi Öğrenmede En Zorlayıcı Konular

Online öğrenme deneyimlerinde sizi en çok zorlayan 
etkenler aşağıdakilerden hangisidir?



Çevrimiçi Öğrenmede En Zorlayıcı Konular

0 1 2 3 4 5 6

Hakkını vererek tamamlamak için yeterince zaman olmaması

 Online eğitimi bölen ve dikkat dağıtan çok fazla uyarıcının olması

 İçeriğin öğrenme ihtiyacıma uygun olmaması

 İçerik öğrenme ihtiyaçlarımla örtüşse bile basit ve bilinen

 İçeriğin sıkıcı bir anlatımda ve/veya etkileşimsiz olması

 Online eğitim alacak uygun bir yer bulmanın zorluğu

 İnternet yavaşlığı, program hataları gibi teknik konular



MOOC Kullanımı

İnternet üzerinden ulaşılabilen ve hemen her konuda eğitimlerin 
ve sertifika programlarının yer aldığı, Coursera, Udemy, Udacity, 
edX gibi MOOC adı verilen bilgi kaynakları ile ilgili deneyiminizi 

aşağıdaki seçeneklerden hangisi en iyi açıklıyor? 



MOOC Kullanımı

%35 %31 %26 %8

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Bilgim Var Pek bilgim yok Kendim ödüyorum

Kullanmıyorum (%66) Kullanıyorum (%34)

Şirketim 
ödüyor



Eğitim Amaçlı Videolarda ideal Süre Tercihi

Sizce öğrenme amaçlı bir videonun süresi, öğrenme verimliliği, odaklanma ve 
motivasyonunuz açısından en fazla kaç dakika olmalı?



Eğitim Amaçlı Videolarda ideal Süre Tercihi

20

Dakika



Eğitim Sertifikaları Ne Kadar Gerekli?

Sınıf eğitimleri ya da online eğitimlerden sonra verilen 
sertifikalar sizin için ne kadar önemli? 



Eğitim Sertifikaları Ne Kadar Gerekli?

%38 %21 %41

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Elektronik Basılı Gerek yok

Gerekli (%59)



Bazı Uygulamaların Öğrenmeye Katkısı ile İlgili Algı

Aşağıda öğrenme ve gelişim süreçlerinde 
kullanılan/kullanılmaya yeni başlayan bazı yöntemler 

verilmiştir. Bunlar öğrenmeye ne oranda katkı sağlayabilir?



Bazı Uygulamaların Öğrenmeye Katkısı ile İlgili Algı

4,04

3,96

3,80

3,71

3,59

3,32

0 1 2 3 4 5

Oyunlaştırma

Sosyal Öğrenme

Eğitisel Oyunlar

Artırılmış Gerçeklik

Sanal Gerçeklik

Sanal Sınıf



Öğrenmenin İşe Transferi

Aşağıdaki eğitimlerde öğrendiğiniz bilgi ve becerilerin ne kadarı sizin için 
faydalı oluyor; bu bilgi ve becerileri iş hayatınızda ne oranda 

kullanabiliyorsunuz?



Öğrenmenin İşe Transferi

%40,41 %39,27
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Teknik Davranışsal Lisan



Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Hakkında Tercihler

İş ortamında güçlü olduğunuz herhangi bir alanda başkalarının gelişimine 
destek vermekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?



Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Hakkında Tercihler

%63

%62

%59

%55

%31

%3

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Mentorluk yaparım

İç eğitimen olurum

Deneyimi paylaşırım

E-eğitim konu uzmanı olurum

Kurum içi blog yazarı olurum

Paylaşımı pek tercih etmem



Yeni Dünyaya Hazırlık Algısı

Yapay zekalı makine ve sistemlerin giderek yaygınlaştığı yeni bir döneme 
girdik/giriyoruz. Bu yeni dünyada başarılı olabilmek için farklı düzeyde zihinsel 

ve teknik becerilere ihtiyaç duyulacağını ortaya koyan birçok araştırma var. 
Sizin bu konudaki düşünceniz aşağıdakilerden hangisine yakındır? 



Yeni Dünyaya Hazırlık Algısı

%23 %45 %28 %4

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Yeni dünyayı anladım ve kendimi geliştiriyorum. Yeni dünyayı az çokanladım ve kendimi geliştiriyorum.

Yeni dünya belirsiz, ne kadar hazırım bilmiyorum. Yeni dünya bugünden farklı  olmayacak

Yeni dünyayı anladım, 
kendimi buna göre 

geliştiriyorum 

Yeni dünya ile ilgili az çok fikrim 
var, bir şekilde kendimi 

hazırlamaya çalışıyorum.

Yeni dünya denen şey belirsiz. 
Nasıl hazırlanacağımdan emin 

değilim.



Yayın ve Araştırma Komitesi


