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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 başına yeterli olmuyor. Bu nedenle işletmeler,
üniversiteler, bireyler, yaşam 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.

Öğrenme kültürünü toplumun tüm katmanlarına 
yaymaktır.

Kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlardan
oluşan paydaşları ile işbirliği içinde fikir üretmek, araştırma
ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu çalışmalar
doğrultusunda kurumsal ilkeler belirleyerek; ülkemizde,
öncü ve yerel bir öğrenme kültürünün toplumda
yayılmasını sağlamaktır.

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

• Bilimsellik
• Yerellik
• Şeffaflık
• Değer Katmak

TEGEP
Hakkında



Değerli TEGEP Üyelerimiz,

TEGEP gönüllülerimiz ile birlikte 3. Dönem Yönetim Kurulu
olarak, Derneğimizin yetişkin eğitimi alanında kendine
koyduğu öğrenme kültürünün toplumda yaygınlaştırılması
vizyonunda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettik.

TEGEP Faaliyet Raporunda detayları ile göreceğiniz gibi,
birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızın birkaçından
bahsetmek isterim. Bu yıl 8.sini düzenleyeceğimiz Eğitim ve
Gelişim Zirvesi’nde şu ana kadar 3000’e yakın katılımcıyı
misafir ettik. Kurumsal Akademiler Zirvesi’nin ilkini geçen yıl
başlattık. Bu yıl 30 Mayıs’ta ikincisini düzenleyeceğiz. TEGEP
Eğitim Programları ile bugüne kadar, 300’e yakın,
Atölyelerde ise 800’den fazla katılımcıyı ağırladık.

"Eğitmen" mesleği ile ilgili tanımlamanın yapılarak mesleki
standartların belirlenmesi için Derneğimizin Mesleki
Yeterlilik Kurumu'na yaptığı başvuru, hazırladığımız
"Kurumsal Eğitmen" meslek standartlarının MYK onayı ile
Resmi Gazete'de yayınlanmasını sağladık. Bu yıl MYK ile
Kurumsal Eğitmen mesleği seviye 5 ve 6 için yeterliliklerin
hazırlanma sürecine başladık.

Bilgi paylaşımını arttırmak, doğru değerlendirme
kriterlerinden yola çıkarak sektöre bir karşılaştırma imkanı
sunmak üzere başlattığımız Kurumsal Eğitim Araştırması’na
devam ederek, araştırmanın bir referans kaynağı haline
gelmesini sağladık. Derneğimizin bir diğer hayali, alanımıza
yönelik önemli kaynak kitapları Türkçeye çevirerek
yayınlamasını sağlamaktı. Bu alanda dünyada bir başucu
kaynağı olarak kabul edilen ve orijinal adı “ Telling Ain’t
Training” olan “Anlatmak Eğitim Değildir” kitabını Türkçe’ye
kazandırdık.

Eğitim ve gelişim alanında farklı, kurumun performans
ölçütlerinde etki yaratan, başarılı uygulamaları tanıtmayı ve
örnek teşkil eden çalışmaları sektör ile paylaşmayı
hedefleyen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan TEGEP
Eğitim ve Gelişim Ödülleri sürecimiz, etkisi büyüyerek
devam ediyor, büyük ilgi görüyor. Ayrıca bu yıl, TEGEP
Yönetim ekibi olarak, derneğimizin tüm paydaşları ile
etkileşimini, çalışma şeklini ve ilkelerini tanımlamak üzere
“yönetişim” modelini ve rehberini hazırlamak üzere bir dizi
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu verimli çalışmalar neticesinde
yönetişim rehberimizi hazır hale getirdik.

TEGEP, gönüllüleri ile kendine çizdiği vizyonu
gerçekleştiriyor. Ben de kurulduğu günden bugüne bu
vizyonun bir parçası olmaktan her zaman büyük bir
memnuniyet duydum. Son 2 yıldır da gurur ve mutlulukla
yürüttüğüm TEGEP Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bu
vizyona hizmet eden adımlar atılmasını sağlamaya çalıştım.
Dördüncü Yönetim Kurulu’nu seçeceğimiz bu yeni
dönemde görev alacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyor,
bu süreçte yanımızda olan üyelerimize, kurumlara ve
destek olan tüm eğitim gönüllülerine en içten şükran ve
teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
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Başkanın 
Mesajı

Arzu Sarıkayalar 
Sadaghiani

TEGEP Eğitim ve Gelişim 
Platfomu Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Erkan Dündar, Danışman

Didem Tekay Gürcüoğlu, MCT Danışmanlık – Genel Müdür

Fatma Yıldız, Danışman

Mine Yücesoy, Bizim İK İşleri, Danışman

Esra Eseroğlu, Boyner – Eğitim ve Gelişim Müdürü

Hüseyin Kılıç, Colin’s – Eğitim ve Gelişim Müdürü

İsa Turan, Kuveyt Türk  - Eğitim ve Geliştirme Müdürü

Sinan Akdoğan
Denetleme 

Kurulu
Başkanı

Mehmet Gürsoy
Denetleme 

Kurulu
Üyesi

Ezgi Kadıoğlu 
Yangın

Denetleme 
Kurulu
Üyesi

Arzu Sarıkayalar 
Sadaghiani

Yönetim Kurulu Başkanı

Cenk Sandıkçı
Yönetim Kurulu 

Başkan Yrd.

Gezin Cankat Acarbay
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Saynur Önen
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Pınar Şener Harput
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Neslihan Çakıt
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Gamze Doğan
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Hasan Tahsin Güngör
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Aylin Obalı
Yönetim Kurulu Üyesi

Alev Patlak 
Yönetim Kurulu Üyesi

Yeşim Çokeker Yurtsever
Yönetim Kurulu Üyesi



Gerçek Önal Çavuşoğlu
Genel Sekreter

Duygu Oruç
Ofis Destek Sorumlusu

TBD
Görsel Tasarım ve İletişim 
Destek Sorumlusu
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2016 yılı sonu itibariyle 170 olan aktif üye sayısı 2017 yılı sonunda 186’ya ulaşmış, üye 
sayısı artışı 2018 yılının ilk üç ayında da devam etmiştir. Ayrıca Derneğimizde kurumsal 
üyelerin temsili de benzer şekilde artış göstermiştir.

2017 yılında üye sayısı %9,5 oranında arttı.

2017 yılında kurumsal üye sayısı %12,5 arttı.

2018 Mart ayı itibariyle ise üye dağılımı aşağıdaki gibidir:

48’i Eğitim Danışmanlık, 85’i özel sektörden kurumlar ve  5 Üniversite olmak 
üzere 138 farklı kurum temsil ediliyor.

8
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Çalışma 
Komiteleri



TEGEP, misyon ve vizyonunun gerekli kıldığı şekilde, hem 
mevcut ve potansiyel üyeleri nazarında hem de iş birliği 
yaptığı tüm paydaşları nazarında değer yaratmak 
noktasında çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir.

Kurumsal stratejilerdeki değişimin hızla eğitim ve gelişim 
stratejilerine yansıtılmasının zorunlu olduğu günümüzde, 
TEGEP’in yürüteceği çalışmalar ve ortaya koyacağı çıktılar da 
tüm paydaşlarımızı yakından ilgilendiriyor.

TEGEP olarak, birlikte üretmenin bu alanda yapılacak 
çalışmalara değer katacağına olan inançla, her yıl öncelikli 
çıktı ve ihtiyaçları belirleyerek, üyelerimizin gönüllü katkıları 
doğrultusunda önceliklendirilen komiteleri kurarak 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyor ve ortaya çıkan muhtelif 
çıktıları paylaşmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Çalışma Komitelerinin hem Derneğimiz hem de üyelerimiz 
için karşılıklı bir fırsat ve önemli bir gelişim imkanı olarak 
görüyor ve tüm paydaşlarımızın katkılarını bekliyoruz.

Aktif Olan Çalışma Komiteleri

• TEGEP Kurumsal Akademi Tasarım ve Yapılandırma  
Çalışma Komitesi,

• TEGEP Etkinlik, Zirve ve Ödül Çalışma Komitesi

• TEGEP Kıyaslama Çalışmaları Çalışma Komitesi

• TEGEP Eğitmen Yetkinlikleri Geliştirme Çalışma Komitesi; 
Modelleme, Ölçümleme, Akreditasyon, Geliştirme

• TEGEP Eğitim Programları Tasarım ve Geliştirme Çalışma 
Komitesi

Başvuru Aşamasındaki Çalışma Komiteleri

• TEGEP Üye İlişkileri Çalışma Komitesi

• TEGEP Kurumsal İletişim ve İçerik Yönetimi Çalışma 
Komitesi

• TEGEP Eğitim Teknolojileri Çalışma Komitesi

• TEGEP Bilgi Yönetimi-Terminoloji Çalışma Komitesi

12
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Bilgi Üretimi 
ve Mesleki 

Standartlara 
Yön Vermek

Sosyal 
Sorumluluk ve 

İş Birlikleri

Eğitim Gelişim 
Konusunda 

İletişim 
Platformu 

Oluşturmak

Mesleki 
Gelişim 

Sağlamak



2017 
FAALİYETLERİMİZ



Zirveler



TEGEP, 2017 yılında yedincisi gerçekleştirilen Zirve’de, 200’ün 
üzerinde farklı kurumdan, 500’ün üzerinde profesyoneli 
katılımcı olarak; yirmi dört farklı oturumda, 30 profesyoneli 
konuşmacı olarak ağırladı.

24-25 Ekim’de Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleşen TEGEP 7. 
Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde, “İşimiz Gücümüz SEN” teması 
çerçevesinde; öğreneni merkeze alan, eğitim profesyonellerine 
multidisipliner bir yaklaşımla vizyon sunan zengin bir içerik 
sunuldu.

TEGEP 7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde; yurt içi ve 
yurt dışından, üst düzey yöneticilerden, 
akademisyenlerden, bu alanda çalışan farklı 
konularda uzmanlıkları olan profesyonellerden ve 
hatta öğrencilerden oluşan birbirinden değerli 
konuşmacı izleyicilerle buluştu.

Zirve’de ayrıca, yaklaşık on bin çalışan ile 
gerçekleştirilen, eğitim tercihleri ve ihtiyaçlarına 
yönelik sonuçları içeren araştırmamızın sonuçları 
da paylaşıldı.

Bunların yanı sıra Zirve’de, TEGEP’in ilk kitap yayını olan, eğitim 
ve gelişim profesyonelleri ile eğitmenler için harika bir rehber 
niteliğindeki “Anlatmak Eğitim Değildir” kitabının lansmanı 
gerçekleşti ve kitap satışa sunuldu.

7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde; 

www.tegep.org
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farklı kurumdan, ’ün 

üzerinde katılımcı,  farklı 

oturum, yurt içi ve yurt dışından

konuşmacı, firma sponsor olarak 
yer aldı.



Kuruluşundan itibaren; misyonu doğrultusunda “Kurumsal 
Akademi Yapılandırma Çalışma Komitesi” liderliğinde, 
kurumsal akademiler konusunda vizyon 
sunmak, farkındalığı artırmak ve perspektif sunmak üzere 
çalışmalar yürüten ve bu çalışmalar ile muhtelif çıktılar 
üreten TEGEP, bu misyon doğrultusunda; ilgili Komitenin 
katkılarıyla, yepyeni bir organizasyonla, eğitim ve gelişim 
dünyasını buluşturdu.

Kurumsal Akademi Zirvesi’nin ortaya çıkış noktası; son 10 yıl 
içinde Türkiye’de ön plana çıkan, bir çok kurum tarafından 
hayata geçirilmeye çalışılan 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 oluşturabilmektir. Bu 
temel amaç doğrultusunda her yıl gerçekleştirilmesi 
planlanan bu ilk zirvede “Yapı Taşlarına” odaklanıldı. 

Sunulan zengin içerik ile bu alanda çalışan ve Zirve’ye 
katılan tüm konuklara bir fayda yaratmayı, sektörün 
gelişimine katkı sağlamayı, bilgi alışverişini ve paylaşımları 
desteklemeyi amaçlayan Derneğimiz, bu amaçlarına hizmet 
eden başarılı bir organizasyon daha gerçekleştirdi.

6 Haziran’da Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 
gerçekleşen TEGEP 1. Kurumsal Akademi Zirvesi’nde, farklı 
sektörlerden 85 farklı kurumdan, 200’ün üzerinde 
profesyonelin katıldığı Zirve’de, biri yurt dışından olmak 
üzere, 13 konuşmacı olarak yer aldı. Zirve’de ayrıca, yaklaşık 
150 profesyonelin katılımıyla geniş katılımlı bir çalıştay 
gerçekleştirildi ve çalıştayda ortaya çıkan anlamlı sonuçlar 
bir rapor olarak derlenerek, paylaşıldı.

Kurumsal Akademi 1.0 Yapı Taşları temasıyla 6 
Haziran 2017’de, ilk kez gerçekleştirilen Kurumsal 
Akademi Zirvesi’nde;

Bugüne kadar olan tüm 
TEGEP Zirvelerine katılan 

profesyonel sayısı.

3.000

17

farklı kurumdan, ’ün 
üzerinde katılımcı, yurt içi ve yurt 

dışından konuşmacı, firma 
sponsor olarak yer aldı.
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Öğrenme 
ve Gelişim 
Merkezi 
Çalışmaları



Eğitim ve gelişim dünyasının deneyimli ve önemli projelere 
imza atan profesyonellerini bir araya getiren Derneğimiz, 
bu deneyimleri sektördeki diğer profesyonellerle 
paylaşmak üzere yıl içinde, farklı konularda “TEGEP Atölye 
Buluşmaları” adlı etkinlikler düzenliyor.

TEGEP Atölye Buluşmalarında, eğitim ve gelişim dünyasının 
gündemini oluşturan konular; paneller, atölye çalışmaları, 
söyleşi ve iyi projelerin paylaşımı gibi farklı sunuş 
yöntemleri ile aktarılıyor.

Video Tabanlı Öğrenme -1, 7 Şubat 2017, İstanbul

Video Tabanlı Öğrenme -2, 7 Mart 2017,  İstanbul

Değerlendirme Merkezleri ve Eğitim Gelişim İlişkisi, 

4 Mayıs 2017,İstanbul

ATD 2017 Konferansı İzlenimleri, 21 Temmuz 2017

Bugüne kadar; ’ün 
üzerinde eğitim ve gelişim 

profesyoneli, farklı konuda 

‘ın üzerinde konu uzmanı 
TEGEP Atölye Buluşmaları’nda 
bir araya geldi.
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İnsan kaynağının sürekli gelişimini desteklemek için TEGEP 
Eğitim Programları Tasarım ve Geliştirme Çalışma 
Komitesi'nin çalışmaları neticesinde, çok değerli birikimlerin 
ortak bir dilde buluştuğu ve Dünya’daki trendlerle 
harmanlanmış eğitim ve gelişim programları hazırlanıyor. 

Bu doğrultuda hazırlanan eğitim uzmanı/yöneticisi 
yetiştirmeye yönelik bir program olan TEGEP Eğitim ve 
Gelişim Yönetimi Programı kapsamında 2017 yılı içinde 
aşağıdaki eğitimler gerçekleştirildi.

2017 yıl sonu itibariyle TEGEP 
Eğitim ve Gelişim Yönetimi 
Programı kapsamında gerçekleşen 

eğitime, farklı 

kurumdan eğitim ve 
gelişim profesyoneli katılım 
gösterdi.

Temel Yetkinlikler Modülü, 

05-06 Ocak 2017, İstanbul

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 

16 – 17  Şubat 2017, İstanbul

İhtiyaç Analizi ve Eğitim Tasarımı, 

24-25 Şubat 2017, İstanbul

Temel Yetkinlikler Modülü, 

27-28 Kasım 2017, İstanbul 

Temel Yetkinlikler Modülü, 

3-4 Kasım 2017, Bursa 

www.tegep.org
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Eğitim ve gelişim dünyasının deneyimli ve önemli projelere 
imza atan profesyonellerini bir araya getiren TEGEP, 
webinarlar aracılığı ile gündemdeki konulara, uygulayıcıların 
deneyimleriyle farklı perspektifler sunmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda TEGEP Webinarları ile 2017 yılında yaz 
boyunca, TEGEP 2017 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'ni alan 
kurumların ilham veren eğitim ve gelişim uygulamalarını 
profesyonellerle buluşturduk.

Vestel Perakende Akademisi “Bayi Ağı Satış Gelişim 
Programı, 3 Temmuz 2017

Türk Telekom Akademi “Ustasından 
Telekomünikasyon Sertifika Programı, 

26 Temmuz 2017

Allianz Türkiye Akademi “TİM Buluşmaları”, 

2 Ağustos 2017

KFC "Benim Gelişim Haritam Projesi”, 9 Ağustos 2017

Haziran 2015’te 
gerçekleştirdiğimiz ilk 

webinardan bugüne farklı 

konuda webinara 
kişi katıldı.
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TEGEP üyeleri arasından gönüllü olan, Yönetim Kurulu 
üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde belirlenen 
mentorların, özellikle eğitim ve gelişim sektöründeki uzmanlık 
ve deneyimlerini kendilerinden daha az deneyimli eğitim 
profesyonelleri ile paylaşarak ve onların 
kendilerini kişisel, mesleki ve yönetsel anlamda geliştirmelerine 
yardımcı olarak sektöre donanımlı eğitim ve gelişim yöneticileri 
yetiştirmeyi hedefleyen sürecimiz 2017 yılında da devam etti. 

Ayrıca 2017 yılında EMCC Türkiye ile gerçekleştirilen işbirliği 
doğrultusunda TEGEP Mentorluk Programının akreditasyon 
süreci başlatıldı.

www.tegep.org
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Yayınlar
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TEGEP Yayınlarının İlk Kitabı : 

TEGEP’in çalışma konularından biri de eğitim ve gelişim 
profesyonellerinin gelişimine kaynak olacak yayın 
çalışmalarıdır. Derneğimiz bu amaç doğrultusunda 
önemli yayınları Türkçe’ye kazandırmak üzere çalışmalar 
yürütmektedir. Anlatmak Eğitim Değildir kitabı da bu 
çalışma alanının ilk çıktısı olarak Türkçe’ye 
kazandırılmıştır.

Harold Stolovitch ve Erica J. Keeps tarafından yazılan ve 
ATD tarafından yayımlanan, orijinal adı Telling Ain't 
Training olan kitap, alanın en iyi bilinen kitaplarından 
biridir. Kitapta, zengin bir akademik birikim, uygulama 
örnekleri içeren şekilde ve samimi bir dille 
aktarılmaktadır. Bu açıdan kitap, eğitim 
profesyonellerinin yanı sıra, öğretmenler, veliler, 
akademisyenler ve eğitim ile bir şekilde ilgili herkes için 
değerli bir kaynaktır.

Eğitim ve gelişim profesyonelleri için bir başucu kaynağı 
olan bu kitabın, basıldığı tüm ülkelerde olduğu gibi Türk 
okurları için de faydalı olacağını umuyor ve bu değerli 
kitabı Türk okurları ile buluşturmanın mutluluğu ve 
gururunu yaşıyoruz.



TEGEP’in ilk dijital yayını olan TEGEP Gündem, 2013 yılından bu 
yana eğitim ve gelişim profesyonellerine dijital ortamda 
ulaştırılıyor. 

2017 yılında da, gönüllü içerik sağlayan değerli paydaşlarımızın 
katkılarıyla üç sayıyı daha meslektaşlarımızla paylaştık. 

Bugüne kadar farklı konu başlıklarında, 12 sayıyla okuyucusuyla 
buluşan TEGEP Gündem, Derneğimizin web sayfasında tüm 
paydaşlarımızın erişimine açık olan değerli bir kaynaktır.

www.tegep.org
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Araştırma 
ve Çalıştay 
Raporları



TEGEP misyonu doğrultusunda kurumsal eğitim ve gelişim 
alanına ilişkin bazı araştırmalar gerçekleştiriyor. Derneğimiz, 
kurumlardaki eğitim/gelişim alanı ile ilgili bazı temel 
göstergelerin ve eğitim ve gelişim faaliyetlerine yapılan 
yatırımların düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla da her yıl 
Kurumsal Eğitim Araştırması’nı gerçekleştiriyor.

Bu araştırmaya katılan kurumların verdikleri bilgiler sayesinde 
ortaya çıkan sonuçlar, araştırmaya katılsın ya da katılmasın her 
kurum için eşsiz bir kıyaslama bilgi tabanı oluşturuyor. 

Ülkemizde eğitim ve gelişim alanında sağlıklı 
kıyaslama bilgisinin bulunmadığı 
düşünüldüğünde çalışmanın bulguları son 
derece önemlidir. Aynı zamanda her yıl yapılan 
ölçümler sonucu belirginleşen eğilimler, alanın 
yönetimi açısından her kuruma ayrı ayrı ışık 
tutacak ve ilham verecek niteliktedir. 

Araştırmanın kapsamında, eğitim saatleri, 
odaklanılan öğrenme alanları, en çok tercih 
edilen yöntemler, eğitim giderleri gibi konulara 
ilişkin veriler yer alıyor. 2017 yılında, 2016 yılı 
verilerine ilişkin yürüttüğümüz araştırmayı, 82 
kurumun katılımıyla yıl sonunda tamamladık. 

2017 Kurumsal Eğitim Araştırması raporu 2018’in başında 
paylaşıldı ve sektörümüz bu rapordan faydalandı. Bir yandan 
da, 2017 verileri için yürüteceğimiz 2018 Kurumsal Eğitim 
Araştırması soru formu gözden geçirmelerini ve revizyonlarını 
tamamladık ve anketi hazır hale getirdik.

www.tegep.org
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24-25 Ekim 2017’de Derneğimizce gerçekleştirilen TEGEP 
7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi hazırlık çalışmaları sürerken 
Zirve Komitesi, Zirve’nin ana temasını destekleyecek, 
Türkiye’de kurumsal öğrenme dünyasındaki öğrenen 
profilini, temel kimi göstergeler üzerinden ortaya 
koyacak bir araştırmayı gündemine aldı. 

Zirve Komitesi, gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla, 
araştırma kapsamında öğrenenlere yönelteceği soruları 
belirledi. Hazırlanan anket formu, üyeler ve paydaşların 
çok değerli destekleriyle, online bir form aracılığıyla 
Türkiye’nin kurumsal dünyasındaki öğrenenlerine 
ulaştırıldı. Sonuç olarak, yaklaşık 10 bin kişinin (n=9893) 
yanıtlarıyla katkı sunduğu bir çalışma ortaya çıktı. 

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler, kuruluş ve 
sektör bazında olmayıp, çalışanların eğitim ve gelişim 
faaliyetlerine bakışlarına ilişkin genel bir görünüm ile 
çalışanların tutum ve algılarına dair temel bazı bilgiler 
elde edilmiştir. Bununla beraber ankete yaklaşık on bin 
çalışanın katılması, temsiliyeti ve geçerlilik düzeyi yüksek 
bir sonuç ortaya konmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda 
araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar, eğitim ve 
gelişim alanında çalışmalar yürütülmesinde 
yararlanılabilecek önemli ipuçları vermektedir. 

Ancak araştırma, tekrarlanabilir, geliştirilebilir ve ileride 
gerçekleştirilebilecek çalışmalarla karşılaştırılabilir 
niteliktedir. Bu noktada eğitim ve gelişim alanında 
yatırım yapan tüm kurumların bu ve benzeri 
araştırmaları desteklemeleri, geçerli sonuçlar alınması 
noktasında kritik önem taşımaktadır. 

TEGEP, misyonu doğrultusunda bu ve benzeri 
çalışmalarını sürdürecek ve sektöre fayda yaratacak bu 
nitelikteki çalışmaların tüm paydaşlara ulaştırılmasına 
gayret edecektir.
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TEGEP olarak bilginin paylaştıkça büyüyeceğine ve ortak akıl 
yoluyla üretilen bilginin değerine inanıyor ve önemsiyoruz. Bu 
nedenle 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Kurumsal 
Akademi Zirvesi’nin bir bölümünü “Kurumsal Akademiyi Hayal 
Ettirmek, Doğru Noktadan Bakmak” konulu çalıştaya ayırdık.

“Eğitim Bölümü/Birimi”nden “Kurumsal Akademi”ye dönüşüm 
sürecinde düşünülmesi gereken öncelikli konular ve kritik başarı 
faktörlerini, ortak aklın sonucu olarak ortaya koymak üzere 
tasarlanan bu çalıştaya, 75 farklı kurumdan 150’ye yakın eğitim 
gelişim profesyoneli katılım gösterdi.

Oluşturulan 15 farklı çalışma masasında farklı 
kurumlardan temsile dayalı bir dağılım 
sağlanarak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca bu dönüşüm sürecinin başarılı olması için 
eğitim profesyonellerinin hangi yetkinliklerde 
güçlü olması gerektiğine dair bir farkındalık 
sunmayı da hedeflediğimiz çalıştay sonunda, 
tüm çalışmaların sonuçlarını bir raporda 
derledik. Bu rapor da, tüm paydaşlarımızın 
erişimine açık olarak, TEGEP web sayfasında 
önemli bir kaynak olarak yerini aldı.

www.tegep.org
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TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği olarak, 
eğitim ve gelişim alanında yapılan yatırım ve çalışmaları 
desteklemek, bu anlamda alana ilişkin yaratılan 
değerleri ve önemli katkıları sektörümüzle paylaşmak 
amacıyla öğrenme ve gelişim alanında ödüllerimizi 
vermeye devam ediyoruz. 

Türkiye’nin önde gelen kurumlarından 21 kurum, eğitim 
ve gelişim bölümlerinin yürüttüğü farklı projeler ile 
üçüncü kez gerçekleştirilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim 
Ödülleri sürecinde yer aldı. Eğitim ve Gelişim alanında 8 
farklı kategoride gerçekleşen ödül sürecinde, bu yıl altı 
En İyi Uygulama Ödülü sahiplerine takdim edildi, iki 
kategoride ise ödül verilemedi.

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sürecinde finale 
kalan uygulamaların paylaşımlarının yer aldığı bölüm ve 
ödül töreninden oluşan TEGEP Öğrenme ve Gelişim 
Ödülleri Galası 12 Mayıs'ta gerçekleşti.

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nin dördüncüsü için 
ise başvurular Kasım 2017 itibariyle alınmaya başlandı.
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Bugüne kadar,

kategoride kurum, 
farklı projesiyle en iyi uygulama 
ödülü aldı.

Kurum ve proje ise jüri 
özel ödülü ile ödüllendirildi.

Her yıl yaklaşık 
profesyonelden oluşan jüri üyesi 
değerlendiricilerimiz oldu.

Bu yıl itibariyle ödül sürecine 

başvuran proje sayısı ‘e 
ulaştı.





İşbirlikleri



ATD (The Association for Talent Development) ile devam eden 
işbirliği sürecinde bir ATD yayını olan Telling Ain’t Training 
kitabının Türkiye yayın haklarının on süre ile TEGEP’e ait 
olacağına dair bir anlaşma gerçekleştirildi ve bu anlaşma 
doğrultusunda kitap 2017 yılında Türk okurlarıyla buluşturuldu.

Ayrıca her yıl olduğu gibi 2017 yılında gerçekleşen ATD 
International Conference&Exposition’da TEGEP Türk Heyeti 
olarak yerimizi aldık ve Türkiye’den konferansa katılan 
meslektaşlarımızın heyetlere özel olan indirimli kayıt 
imkanından yararlanmasını sağladık.

2017 İnsan Kaynakları Zirvesi

15-16 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen 
2017 İnsan Kaynakları Zirvesi’nde stant 
alanımızla yer aldık ve Zirve’ye katılan eğitim 
ve gelişim profesyonellerine ve İK 
profesyonellerine TEGEP’i anlattık.

ICF Türkiye Konferansı 2017

8-9 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşen 6. ICF Koçluk 
Konferansı’nda Başkanımız Arzu Sarıkayalar Sadaghiani, 
TEGEP adına katıldığı oturumda, TEGEP’e dair ve Kurumsal 
Eğitim Araştırması doğrultusunda Türkiye’deki kurumsal 
eğitim alanına ilişkin bulguları içeren bir sunum 
gerçekleştirdi.

www.tegep.org
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2017 EMCC Türkiye Koçluk Konferansı

EMCC Türkiye tarafından 9 Haziran 2017’de gerçekleştirilen 
Koçluk Konferansı’na katıldık ve Başkanımız Arzu 
Sarıkayalar Sadaghiani TEGEP Kurumsal Eğitim 
Araştırması’na ve TEGEP’e dair bilgiler paylaştığı 
oturumlarda konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni Nesil Öğrenme Buluşmaları

Enocta tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen ve 
eğitim gelişim profesyonellerinin katılım gösterdiği 
organizasyonda, Yeni Nesil Öğrenme panelinde TEGEP 
adına Başkanımız Arzu Sarıkayalar Sadaghiani panelist 
olarak yer aldı. 

Ayrıca bu organizasyonda, satışına yeni başladığımız 
Anlatmak Eğitim Değildir kitabımızı tanıtma fırsatı 
bulduğumuz bir stant alanımızla yer aldık.

EMCC Türkiye ile TEGEP Mentorluk Programı 
Akreditasyon Süreci

EMCC Türkiye işbirliği ile, mentorluk ile ilgili dil birliği 
oluşturulmasına katkı sağlamak ve TEGEP Mentorluk 
Süreci akreditasyonuna dair bilgilendirme amacı taşıyan 
bir toplantıyı 11 Aralık’ta gerçekleştirdik. Toplantılar, TEGEP 
mentor ve mentor adayları, menti ve menti adayları için iki 
ayrı bölümde gerçekleşti.

Katılımcıların TEGEP Mentorluk programının özelinde bu 
çalışmanın amacına, etik boyutuna ve uygulama 
süreçlerine dair soruları ise toplantıların sonunda 
yanıtlandı.

www.tegep.org



23 Mayıs akşamı ilk olarak gerçekleştirdiğimiz “Yaza 
Merhaba Buluşması”nda, TEGEP üyeleri ve TEGEP'i tanımak 
isteyen eğitim ve gelişim profesyonelleriyle bir araya geldik.

TEGEP Etkinlik Komitesi tarafınca organize 
edilen etkinliğin bundan böyle her yıl gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

29 Eylül’de ise Üye Buluşmaları kapsamında “Hoş geldin 
Sonbahar!” etkinliğinde, ikinci kez TEGEP üyeleri ve de 
TEGEP'e üye olmak isteyen paydaşlarımızla bir araya geldik.
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TEGEP Liderleri yıl içinde,  Yönetim Kurulu yedek ve asil 
üyeleri, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri olarak; 
yönetim kurulu toplantıları dışında gerçekleşen çalıştaylarda 
bir araya gelerek TEGEP’in yönetiminde stratejik önem 
taşıyan konuları birlikte değerlendirerek önemli çıktılarla 
TEGEP yönetim kültürüne değerli katkılar sundular.

Bu doğrultuda; 2017 yılında ilk olarak 12 Nisan’da “Stratejik 
Karar Çalıştayı”nda bir araya gelen TEGEP Liderleri, bu 
çalıştay sonrası alınan kararlar doğrultusunda TEGEP 
Yönetişim Komitesi’ni kurdular ve TEGEP Yönetişim 
çalışmaları başlatıldı. 23 Eylül'de ilk fazı, 28 Ekim’de ikinci 
fazı,  22 Aralık'ta da final çalışması gerçekleşen çalıştayların 
ardından TEGEP Yönetişim dokümanı hazırlandı.





Finansal 
Veriler
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2017 yılında, 700.083.059 TL tutarındaki gelirimizin %17’si kurumsal ve bireysel üyelik aidatı gelirlerinden,
%80’i ise iktisadi işletmemiz aracılığıyla elde ettiğimiz etkinliklerimiz, sponsorluklar ve kitap satışından elde
ettiğimiz gelirlerin toplamından oluşmuştur. Gelirin yaklaşık %3'lük tutarını ise faiz geliri gibi diğer gelir
kalemleri oluşturmuştur.

Bu gelirin 528.296,73 TL’sini yukarıdaki tabloda belirtilen faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla en
verimli şekilde kullanmaya gayret ettik. Bu konsolide genel giderlerin konsolide gelirlerimize oranı %75,46
dır.
125.638,71 TL’lik kaynağı ise “gelir artanı” olarak 2018 yılına devrettik; net gelir fazlası oranımız ise %17,95
dir.

Derneğimiz için yeni kaynaklar temin etmek konusunda düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu
anlamda katkı yaratacak yeni işbirliklerinin kurulması için gayret gösteriyoruz. Gelecek dönemlerde Dernek
aracılığıyla elde edilen aidat gelirlerini artırmayı ve İktisadi İşletmemiz vasıtasıyla gelir getirici faaliyetlerimizi
sürdürerek, kurumsal kapasitemizi ve misyonumuzu doğrultusundaki çalışmalarımızı büyütmeyi
hedefliyoruz.

(TEGEP) Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği ve İktisadi İşletmesi
01 Ocak 2017 / 31 Aralık 2017 Dönemi Konsolide Gelir Gider Tablosu

700.083,59 528.296,73

Gelirler 683.236,73  Giderler 520.138,47  

Üye Aidatları 118.157,72  Satılan Kitap Maliyetleri 14.547,18  

Zirve, etkinlikler, eğitim 
programları, sponsorluk 
ve yayın gelirleri

565.079,01  Satılan Hizmet Maliyetleri 269.307,30  

Genel Yönetim Giderleri 235.900,76  

Diğer Gelirler 16.846,86  Banka Komisyon Giderleri 383,23  

Faiz Gelirleri 14.435,77  

Diğer Gelirler 2.411,09  Diğer Giderler 8.158,26  

Diğer Giderler 8.158,26  

700.083,59  528.296,73  

Vergi  Karşılığı 46.148,15  46.148,15  

Gelir Fazlası 125.638,71  

Toplam 700.083,59  700.083,59  
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