Hakkımızda
Dünyada ve Türkiye’de kurumlarda eğitim ve gelişime ayrılan
bütçeler büyüdükçe, bu yatırımların iş sonuçlarına etkisinin
ortaya koyulmasına dair süregelen beklenti de artıyor.
Günümüzde, bireyler ve kurumlar için artık örgün eğitim tek
basına yeterli olmuyor. Bu nedenle işletmeler, üniversiteler,
bireyler, yasam boyu eğitim ve gelişim ihtiyacını karşılamak
üzere farklı çözümlere yönelmiş durumdalar. Tam da bu
noktada, yetişkin eğitimi paydaşlarını buluşturacak, onların
birlikte üretmelerine olanak sağlayacak, eğitim ve gelişim
alanına odaklanmış bir platform ihtiyacı ortaya çıkıyor. TEGEP
işte bu ihtiyaç ve sektörün talebi doğrultusunda; kurumsal
yetişkin eğitimi alanında değerlerini belirlemiş ve 20 Mart 2012
tarihinde kurulmuştur.
TEGEP, kurulduğu günden bugüne kurumsal eğitim ve gelişim
alanında; belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda tüm
paydaşlarını yakından ilgilendiren çalışmalar yürütmektedir.

TEGEP bu çalışmalar sonucunda; etkinlikler/organizasyonlar,
gelişim faaliyetleri gerçekleştirerek bu alandaki profesyonelleri
bir araya getirmektedir ve alana hizmet eden muhtelif çıktılar
sunmaktadır.
Eğitim ve Gelişim alanında kalıcı değerler yaratmak isteyen,
söyleyecek sözü, deneyimi, bilgi ve birikimi olan paydaşların bir
araya geldiği TEGEP; ülkemizin en öncelikli konularından biri
olan eğitim alanında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak,
Türkiye’de bu alanda kalıcı ve uzun vadede önemli değerler
üretilmesi için özverili ve sorumlu çalışmalarına devam
etmektedir.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Değerlerimiz

Kurumsal öğrenme
ve gelişim alanında
her zaman referans
noktası olmak.

Öğrenme ve
gelişim alanında fikir
üretmek,yaymak,
geliştirmek ve ilham
vermek..

TEGEP, sürekli
öğrenme prensibi
doğrultusunda tüm
çalışmalarında
aşağıdaki değerleri
rehber edinmiştir.
•
•
•
•

Bilimsellik,
Yerellik,
Şeffaflık,
Değer Katmak,

Üyelerimiz
2020 sonu itibariyle 230 olan aktif üye sayımız, 2021 sonunda 249 oldu.
Derneğimizde 2021 sonu itibariyle, 81’i Eğitim Danışmanlık, 117’si özel
sektör, 8'i üniversite, 1 STK ve 1 de Kamu olmak üzere 208 farklı kurum
ve kuruluş temsil ediliyor.
2021 yılında Derneğimize 60 yeni üyemiz katıldı ve yeni üyelerimizin
%55’ini kurumsal üyeler oluşturuyor.

208 farklı
kurum
temsili

Kurumsal
üyelerde
%8 artış

Stratejik Odak Alanlarımız
Yayın ve Araştırma
TEGEP’in düşünce liderliğini
kuvvetlendirecek şekilde kitap,
araştırma ve süreli yayınların sayısını
artırmak ve de yaygınlığını sağlamak.

Dijital Dönüşüm
TEGEP’in dijital altyapısını geliştirerek
dijitalleştirerek faaliyetlerdeki verimliliği
arttırmak, sektöre bu konuda ilham
vermek..

Eğitim Programları ve
Sertifikasyon Etkinlik
Meslektaşlarımızın gelişimini destekleyecek
olan eğitim programlarının çeşidini, sayısını
ve katılımcı sayılarını artırmak. Bu
programların yaygınlığını sağlamak

Öğrenmenin Geleceği
Üyelere katma değer yaratacak, üye
kazanımını destekleyecek daha fazla sayı ve
çeşitte etkinlikler gerçekleştirmek.

Marka Bilinirliği ve Yayılım
Üyelerinin deneyimlerini geliştirmek, üye
kazanımı sağlamak ve marka bilinirliğinde
artış sağlamak.

Etkinlik
Üyelere katma değer yaratacak, üye
kazanımını destekleyecek daha fazla sayı ve
çeşitte etkinlikler gerçekleştirmek.

Çalışma Komitelerimiz ve Çevik Takımlarımız
TEGEP misyonu ve vizyonu doğrultusunda yürüttüğü tüm
çalışmaları üyelerinin katkı ve desteği ile gerçeleştiriyor. Bu
katkılar ve gönüllü emeği ile değer buIan pek çok çalışma ise
Çalışma Komiteleri ve Çevik Takımlar altında gerçekleşiyor.
TEGEP Çalışma Komiteleri ve Çevik Takımlar üyelerine, paylaşma,
birbirlerinden öğrenme ve birlikte gelişim fırsatları sunuyor.
Gönüllülerimiz komite çalışmaları ile bildiklerini uygulama fırsatı
yakalıyor, yeni ilişkiler geliştirirken yeni bilgiler ediniyor ve
oldukça yaratıcı bir süreç içinde yer alıyorlar.

Yayın ve
Araştırma
Komitesi

Eğitim
Programları ve
Sertifikasyon
Komitesi

Ödül
Komitesi

Etkinlikler
Komitesi

Dijital
Dönüşüm
Komitesi

Gönüllü emeği ve kalpten yürütülen işler neticesinde, Komitelerin
ürettikleri çıktıları ve sonuçları hep birlikte görmek ise tüm bu
çalışmalara ayrı bir anlam katıyor. Birlikte olmayı ve üretmeyi
seven, mesleğine dair farklı bakış açılarını ve gelişmeyi
önemseyen tüm üyelerimiz, "Ben de TEGEP gönüllüsüyüm"
diyerek Çalışma Komitelerimizde ve Çevik Takımlarımızda
yerlerini alabilirler.

Marka
Bilinirliği ve
İletişim
Komitesi

Öğrenmenin
Geleceği

Su Yolunu
Bulur
Çevik Takımı

Eğitim
İş Birlikleri
Çevik Takımı

Yayın ve Araştırma Komitesi
Bu Komite, TEGEP’in misyonuna uygun olarak, düşünce
liderliğini kuvvetlendirecek şekilde kitap, araştırma ve
süreli yayınları ülkemizde sunmak, yaygınlığını sağlamak
üzere çalışmalar yürütüyor..
Komite Üyeleri: Aylin Obalı, Arzu Atasoy
ASTD El Kitabı Yayın Proje Ekibi
Proje Yöneticisi: Esra Odabaşı
Nisa Dizdar, Dr. Gülbeniz Akduman, Nesteren Peynirci,
Füsun Çağan, Yavuz Yavuzer, Burcu Özgen, Zeynep Altuntaş,
Didem Tınarlıoğlu, Osman Pala

Kurumsal Akademiler El Kitabı Proje Ekibi
Proje Grubu: Feyzan Sayalı, Gerçek Önal Çavuşoğlu,
Arzu Hancı Karademir, Mehmet Gürsoy
Yazarlarımız: Feyzan Sayalı, Arzu Hancı Karadere, Saynur Önen,
Arzu Sarıkayalar Sadaghiani, Ahmet Hançer, Ezgi Kadıoğlu,
İdil Denizciler Dinç Aslı Taş Kayabaş,
Prof. Kürşat Çağıltay, Prof. Hasan Çakır

Araştırma Çalışmaları
2020-2021 Yılında gerçekleştirilen ve 3271 öğrenenin/çalışanın
katılım gösterdiği "Bireysel Öğrenen Araştırması" raporu
yayınlandı. Adisa Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirilen
araştırma süreci sonunda 50'nin üzerinden çalışanıyla ankete
katılım gösteren 27 kuruma kuruma özel raporlar ve doksan
dört sayfadan oluşan genel araştırma raporu tüm sektörün
bilgisine sunuldu.

Araştırmanın sonuçları ilk olarak, Temmuz ayında gerçekleşen
araştırmaya özel webinarda Yayın Araştırma Komitesi'nden
Mehmet Gürsoy ve Adisa Danışmanlık'tan Hüseyin Adanalı
tarafından sunuldu.
2020 Kurumsal Eğitim Araştırması ise 2020 yılı sonunda
tamamlandı. Araştırmada pandemi dönemine özel bir bölüme
de yer verildi.

Yayın Çalışmaları
TEGEP Yayınları’nın ikinci çeviri yayını olan ASTD El Kitabı: Eğitim ve
Gelişim için Kapsamlı Bilgi Kaynağı adlı kitabımızın ikinci bölümünün
yayına hazırlık çalışmaları tamamlandı.
2022 yılının ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan kitap, TEGEP
Yayınları'ndan çıkan üçüncü kitap olacak. Bu kitabın Türkçe’ye
kazandırılması ve yayına hazırlanma sürecini, birinci bölümde de görev
almış olan gönüllülerimizden oluşan Esra Odabaşı'nın liderlik ettiği
proje grubu yürüttü. Kitabın 3. bölümünün ise çevirisi
tamamlandı ve bu kitapta proje liderliğini Nisa Dizdar'ın
üstlendiği gönüllü proje grubu yayına hazırlık çalışmalarına başladı.
Yayın Araştırma Komitesi Liderlerinden Feyzan Özgün Sayalı
öncülüğünde, yeniden projelendirilen Kurumsal Akademiler El
Kitabı'nın yazım süreci devam etti. Kurumsal Akademiler ile ilgili teorik
ve uygulamaya yönelik iki ana kısımdan oluşan; hem
akademik taraftan hem de uygulayıcılar tarafından alanında uzman ve
deneyimli yazarların katkı sağladığı kitabın yazım süreci yıl sonunda
tamamlandı. Yayına hazırlık ve editoryal süreçlerin 2022 yılının ilk
yarısında tamamlanması ve kitabın yayınlanması
hedefleniyor. Ayrıca 2021 yılının sonunda ilk çeviri yayınımız olan
Anlatmak Eğitim Değildir kitabımızın 2. Basımı yapıldı.

Eğitim Programları ve Sertifikasyon
Komitesi
Meslektaşlarımızın gelişimini destekleyecek olan
eğitim programlarının çeşidini, sayısını ve katılımcı
sayılarını artırmak. Bu programların yaygınlığını
sağlamak
Komite Üyeleri: Bilge Çetin, Nisa Dizdar, Evin Doğan,
Ersoy Polat, Tamer Yakut, Çağlayan Bodur

Eğitim Programları ve Sertifikasyon
Çalışmaları
2021 yılında hem Kurumsal Eğitmen Sertifika Programı
eğitimlerinin tamamı hem de Anlatmak Eğitim Değildir
Atölyelerinin tamamı canlı sanal sınıf ortamında gerçekleştirildi.
Eğitim Komitesi üyelerinden Ayşegül Güldamlası’nın
liderliğinde kurulan proje ekibi Eğitim Profesyoneli
Sertifika Programı'nın, tasarım çalışmalarını sürdürdü.

Programın tasarım süreci ve içerikleri 2021 yılı sonunda, yeni
kurulan komitenin liderliğinde yeniden ele alındı ve
güncellenen son versiyon için çalışmalar devam ediyor. 2022
yılının ilk yarısında programın tasarım sürecinin
tamamlanarak eğitimlerine başlanması hedefleniyor.
2021 yılında yeni üyelerin katılımıyla büyüyen komitenin
altında TEGEP'in eğitim iş birlikleri sürecini tasarlamak üzere
gönüllülerden oluşan bir çevik takım kuruldu. Aynı zamanda
komite lideri olan Çağlayan Bodur'un liderliğinde kurulan
takım, çalışmalarını başarıyla yürüttü ve önemli bir sürecin
tasarlanması ve hayata geçirilmesine önemli katkılar sağladı.

TEGEP Ödül Komitesi
Bu Komite; kurumlardaki başarılı uygulamaların görünür hale
gelmesi ve ödüllendirilmesini, iyi uygulamaların paylaşılarak
yaygınlaşmasını amaçlayan TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri
sürecini tasarlayan, gerekli güncellemeleri yaparak 2015 yılından
beri her yıl baştan uca tüm ödül sürecini yürüten komitedir.
Komite Üyeleri:
Aslı Taş Kayabaş, Erkan Dündar,
Gerçek Önal Çavuşoğlu, Ülker Yıldırımcan

2021 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri
Derneğimiz tarafından, kurumsal eğitim ve gelişim alanında
yapılan iyi uygulamaları, yatırım ve çalışmaları desteklemek, bu
anlamda yaratılan değerleri paylaşmak amacıyla 2015 yılında ilk
kez verilmeye başlanan TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri
yedinci kez, 25 Haziran’da gerçekleşen çevrimiçi ödül töreninde
sahipleriyle buluştu.Bu yıl ödül sürecine, Türkiye’nin önde
gelen kurumlarından 29 kurum, eğitim ve gelişim
bölümlerinin/akademilerin yürüttüğü 42 farklı proje ile katılım
gösterdi. Eğitim ve Gelişim alanında 9 farklı kategoride
gerçekleşen ödül sürecinde bu yıl; 8 proje EN İYİ Ödülü, 9 proje
gümüş ödül, 5 proje ise bronz ödül sahibi oldu.
Kasım 2020 itibariyle başvuruların alınmaya başlandığı süreçte,
öğrenme gelişim alanında uzmanlık ve deneyim sahibi olan
profesyoneller, danışmanlar ve akademisyenlerden oluşan 43
jüri üyesi değerlendirme sürecini gerçekleştirdi. TEGEP’in
değerleri doğrultusunda; şeffaf, bağımsız tarafsız ve bilimsel
değerlendirme kriterlerini içeren temel prensipler çerçevesinde
kurgulanmış olan üç aşamalı değerlendirme
sürecinin ardından ödül sahibi projeler belirlendi.

Dijital Dönüşüm Çalışma Komitesi

Etkinlikler Çalışma Komitesi

Bu Komite, TEGEP'in faaliyetlerindeki verimliliği ve katılımı artırmak
üzere, Derneğin dijital alt yapısını geliştirerek, üretilen içeriklerin,
çıktıların, etkinliklerinin dijital platformlarda sunulmasına yönelik
çalışmalar yürütüyor. Ayrıca "dijitalleşme" konusunda sektöre ilham
vermek üzere çalışmalar
gerçekleştiriyor.

Bu komite TEGEP’in misyonuna uygun olarak etkinlikler gerçekleştirmek üzere
çalışmalar yürütüyor. Komitenin tüm çalışmalarından hedeflenen ana çıktı,
TEGEP misyon ve değerlerine uygun, üyelere katma değer yaratacak, üye
olmayanları ise derneğe kazandıracak etkinlikler
düzenlemektir. Bu Komite altında zirvelerimizin düzenlenmesi ve hayata
geçirilmesinden sorumlu olan bir alt çalışma grubumuz olan TEGEP Zirve
Komitesi yer almaktadır.

Komite Üyeleri:Emre Güleçoğlu, Bahattin Aydın, Göktuğ Tetik, Onu
Bayrakgil, Burak Altuğ, Saime Akgün, Merve Koyuncu,

Komite Üyeleri: Bilge Çetin, Aslıhan Yücel, Sinan Akdoğan,Özlem Danacı
Zirve Çalışma Grubu: Suzan Yeşildağ Can, Saim Çelik, Alev Patlak,
Ömür Doğan, Ceren Çiçek, Hafize Çalış, Duygu Uzun, Gökçe Yalman

Dijital Dönüşüm Çalışmaları
TEGEP Dijital Gelişim Platformu, arayüzü güncellendi, TEGEP'in
tüm video, rapor, dijital yayın gibi içerikleri bu platformda
toplandı.
Ayrıca üç binin üzerinde eğitim içeriği bulunan Enocta Eğitim
Kataloğu tüm TEGEP üyelerinin ücretsiz kullanımına açıldı.
Eğitim programlarının tamamı dijital ortamda gerçekleşecek
şekilde dönüştürüldü. 2021’de tüm programlar çevrim içi
ortamda uygulandı.
2021 yılında, mevcut etkinliklerin tamamı (ödül final aşaması
ve ödül töreni, zirveler, üye buluşmaları) farklı platformlar
değerlendirilerek uygun ve farklı platformlar üzerinden çevrim
içi etkinlikler olarak gerçekleştirildi.
Hem Dernek tarafında dijital alt yapı çalışmalarının
güçlendirilmesi konusunda hem de sektöre katkı sağlayacak
farklı çözümlere
yönelik araştırmalar yapıldı ve işbirlikleri süreci gündeme alındı.

Zirveler
KA'21 Zirvesi
“KURUMSAL AKADEMİ” kavramına ve oluşumuna bir tanım getirebilmek,
eğitim bölümlerinden farkını aktarabilmek, bu konuda bir vizyon sunmak,
farkındalık yaratmak ve bu oluşum sürecinin temel kriterleri konusunda
ortak bir anlayış oluşturabilmek amacıyla ortaya çıkan Kurumsal Akademi
Zirvesi'nin dördüncüsünü, KA’21 başlığı ile 15 Haziran 2021'de
gerçekleştirdik.

Zirve’de, "Kurumsal Akademi”nin yalnızca bir modelden ibaret
olmadığına dair bir farkındalık yaratmak, dönüşümün hız kesmeden devam
ettiği günümüzde akademilerin stratejik konumuna ve geleceğine dair bir
vizyon sunmayı hedefledik.
Tamamı çevrim içi ve canlı oturumlarla gerçekleşen Zirve'yi 310 kişi izledi.
Ana Sponsoru Garanti BBVA, Resmi Sponsoru Yapı Kredi Bankacılık
Akademisi olan Zirve'de, Enocta Deneyim Sponsoru, Tim Danışmanlık ise
Oturum Sponsoru olarak destek sağladı.

Zirve'de, moderatör, panelist ve konuşmacı olarak toplam 32 deneyimli ve
birbirinden değerli profesyoneli konuk ettik. Ayrıca, network seanslarında
bir araya gelerek, trendleri konuştuk ve gelecek öngörülerimizi paylaştık.

www.2021kurumsalakademizirvesi.com

TEGEP Çevik Dönüşüm Çalışmaları
11. Eğitim ve Gelişim Zirvesi "Yakın"
Kuruluşumuzdan bu yana her yıl gerçekleştirdiğimiz, geçen on yıl içinde
gerçekleşen başarılı ve odaklı bir Zirveler sonrasında, tüm kurumsal
eğitim&gelişim ve İK profesyonellerinin, iş dünyasının, liderlerin ve bu
alana ilgi duyanların takip ettiği bir organizasyon haline gelen Zirve,
"yakın" teması ile 19-20-21 Ekim tarihlerinde canlı çevrim içi oturumlarla
gerçekleşti.
Zirve’ye üç gün boyunca toplam 510 farklı kişi aktif katılım gösterdi.
Zirvemizde bu yıl, 37 farklı konu başlığında gerçekleşen oturumlarımızda
62 değerli paydaşımız konuşmacı, panelist ve moderatör olarak kıymetli
katkılar sağladı. Gönüllülerimizden oluşan Zirve Çalışma Komitesi, yaklaşık
bir yıl süren bir çalışma ile Zirve’nin hazırlanmasını sağladılar ve bu yıl 11
değerli kurum sponsorlarımız arasında yer alarak destekçimiz oldu.

Zirve sırasında ve sonrasında anketlerimizi yanıtlayan katılımcılarımızın
değerlendirmelerine göre Zirve ile ilgili genel memnuniyet oranı %90 ve
beş üzerinden yapılan değerlendirme neticesi 4,5 oldu. Ankete katılan aynı
kişilerin yanıtlarına göre Zirve’nin net tavsiye oranı %94 ve skor ise 4,7
oldu.

Zirve'nin Ana Sponsorları, Garanti BBVA, K2C ve SRL
Danışmanlık; Resmi Sponsoru ise Yapı ve Kredi Bankası
oldu. Enocta, Capsim ve Beils'in Deneyim Sponsorları
oldukları Zirve'ye, İGA ve Aydem Enerji Oturum
Sponsorları olarak, Uzak Yakın ve STOK ise Hizmet
Sponsorları olarak destek sağladılar.

Öğrenmenin Geleceği Komitesi

Marka İletişimi ve Yayılım Komitesi

Bu komite, tüm eğitim profesyonellerine, TEGEP'in hedef kitlesi
içinde yer alan öğrenme ve gelişimi odağına almış olan herkese,
öğrenmenin geleceğine dair farklı perspektifler sunmak; bu konuda
düşünmeye, sorgulamaye, karar
vermeye yardımcı olacak çalışmalar yapmak, kıyaslama imkanı
sağlamak üzere kurulmuştur.

Bu Komite, TEGEP üyelerinin deneyimlerini geliştirmek,
üye kazanımı sağlamak ve marka bilinirliğinde artış sağlamak üzere çalışmalar
yürütmekte ve projeler geliştirmeyi hedefliyor.
Tüm çalışmalarda hedeflenen ana çıktı; TEGEP'in bilinirliğinin artması, toplam
üye sayısının ve memnuniyetinin artması, aktif gönüllülerle değer vaadinin
sürdürülebilir kılınmasıdır.

Komite Üyesi: Nurcan Aroma, Demet Kurtoğlu Gençalp,
Komite Üyesi: Özlem Yanmaz Ateş, Müge Arslan, Zeynep Bilgiç, Vildan
Korkmazyürek

TEGEP Çevik Takımlar
Su Yolunu Bulur Takımı
Bu çevik takım, paydaşlarımızın eğitim ve gelişim alanında kolektif
öğrenmelerini etkili şekilde yapabilmelerini sağlayacak bir çözüm
önerisi geliştirmek amacıyla kurulan ve
gönüllülerden oluşan ilk çevik takımımız oldu. Takımımızın çevik
çalışma yöntemiyle 1 yıla yakın süren çalışmalarının
neticesinde, eğitim&gelişim ve İK profesyonellerinin dijital
ortamda birbirlerinden öğrenmelerine ve kıyaslama çalışmaları
yapmalarına imkan sağlayacak, sosyal bir mobil platformu hayata
geçirmek üzere çalışmaları tamamlandı.
Ürün Sahibi (Product Owner): Özlem Danacı
Çevik Koçlar: Gamze Dönmez, Gezin Cankat Acarbay
Takım Üyeleri:Nurcan Aroma, Suzan Yeşildağ Can, Kenan Gürhan
Çelik, Mehmet Nalça, Ebru Çelikel, Fahriye Şenkal

İş Birliğinden Eğitim Doğar Takımı
TEGEP'in paydaşlarının gelişimine katkı sağlamak üzere iş birliği yaparak güncel
ve yeni eğitim programlarını, TEGEP’in belirlediği kriterler ve kapsam
çerçevesinde sunabilmek üzere bir iş birliği süreci tasarlamak üzere kuruldu.
Çevik takımımız 2021 yılı içinde iş birliği kapsamı ve kriterlerini belirledi ve pilot
çalışmalarla sürecin tasarımına devam ediyor.
Ürün Sahibi (Product Owner):Çağlayan Bodur
Çevik Koçlar: Gamze Dönmez, Gezin Cankat Acarbay
Takım Üyeleri: Sevda Çımagil, Arife Ceren Gürsoy, Burak Kürekçi, Sezgi
Tüfekçioğlu, Deniz Yürür, Kenan Gürhan Çelik, Yunus Türkili
Takım Üyeleri: Sevda Çımagil, Arife Ceren Gürsoy, Burak Kürekçi, Sezgi
Tüfekçioğlu, Deniz Yürür, Kenan Gürhan Çelik, Yunus Türkili

TEGEP Çevik Dönüşüm Çalışmaları
2020 yılında, Dernek olarak daha verimli çalışmayı ve sektörün
ihtiyaçlarına yönelik daha fazla değer üretmeyi stratejik
önceliklerimiz arasına almış ve bu doğrultuda hem dernek
işleyişimizde hem de çalışma komitelerimizin işleyişinde TEGEP'in
vizyonu ve amacına yönelik, daha hızlı ve daha paydaş odaklı değer
yaratmak adına "Çevik Çalışma" şeklini
işleyişimizle uyumlandırmak konusunda bir çalışma başlamıştık.Bu
çalışma kapsamında Temmuz 2020’de kurulan Çevik Dönüşüm Ofisi
2021’de de çalışmalarını sürdürdü.
Çevik Dönüşüm Ofisi, daha önce yapılan hedef kitle ve analiz
çalışmaları ışığında 2021 yılında çevik gönüllü takımların
kurulması, tüm süreçlerin bu kapsamda ele alınarak gerekli
yönlendirmelerin yapılması noktasında ve bu süreçlerde bir
rehberlik rolü üstlenerek takımlara gerekli desteği sağladı.
Çevik Dönüşüm Ofisi üyelerimiz, çevik yaklaşımla çalışan ilk STK
olmanın getirdiği sorumlulukla farklı plartformlara konuk olarak
TEGEP'in dönüşüm sürecinden öğrendiklerini ve deneyimlerini
paylaştılar.

2021 yılında iki yeni çevik takım kuruldu.
Bu takımlarımızdan ilki; dijital ortamda bir kıyaslama
platformu tasarlamak üzere kurulmuş olan “Su Yolunu Bulur
Takımı” ikincisi ise TEGEP'in paydaşlarının gelişimine katkı sağlamak
üzere iş birliği yaparak güncel ve yeni eğitim
programlarını, TEGEP’in belirlediği kriterler ve kapsam
çerçevesinde sunabilmek üzere bir iş birliği süreci tasarlamak üzere
kurulmuş olan “İş Birliğinde Eğitim Doğar Takımı” oldu.

ATD Europen Summit ve ATD
International Conference
ATD ile uzun yıllardır çeşitli etkinlikler ve yayın çalışmaları ile ilgili
süren iş birlikleri kapsamında 2021 yılında iki Zirve'de Dernek
partnerlerden biri olarak yer aldık ve Türkiye'den
zirvelere katılmak isteyenlere kayıt ücretlerinde çeşitli
indirim oranları sağlandı.

2021 İnsan Kaynakları Zirvesi-&Now
15-19 Kasım tarihlerinde çevrim içi ortamda gerçekleşen İK Zirvesi'nin iş
ortaklarından biri olarak yer aldık ve Zirve'de Çevik Dönüşüm Ofisi üyelerinin
katılımıyla çevik dönüşü sürecimizi anlattığımız bir
oturumla yer aldık.

Sürekli Gelişim
Çalıştaylar
Bu yılın başında gerçekleştirdiğimiz Zirve Çalıştayı'nda 2021 Zirveleri
için tüm paydaşlarımızın sesine kulak verdik. Zirve Komitemizin
moderasyonu ile gerçekleşen ve 50 gönüllümüzün katılımıyla
gerçekleşen bu çalıştay sonunda çıkan değerlendirme ve öneriler
KA'21 Zirvesi ve 11. Eğitim ve Gelişim Zirvesi'nin yol haritasını
belirlememize önemli katkılar sağladı.

Ortak akıl ile ve tüm ekosistemin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda
çalışmalarımıza yön vermek üzere pek çok noktada gerçekleşecek
çalıştaylarımızı paydaşlarımızın katkı ve destekleriyle
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Webinarlar
Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ücretsiz olarak
gerçekleştirdiğimiz webinarlarımız devam etti. Bu yıl 16'sı Ödüllü
Uygulamalar webinarları, 3'ü Araştırma webinarları olmak üzere
toplam 19 webinar gerçekleştirdik.
Bu webinarlarda, 30 farklı kurumdan 38 profesyoneli konuşmacı
olarak konuk ettik ve toplamda 950 izleyiciye ulaştık.

