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Kurumsal Eğitim ve Gelişim Dünyası İlk 
Kez Düzenlenen TEGEP 1. Kurumsal 

Akademi Zirvesi’nde Buluştu
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 dünyasının nabzını tuttu ve ilgiyle
karşılandı.

TEGEP, Zirve’de 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 amaçlıyor.

Farklı sektörlerden 85 farklı kurumdan,
200’ün üzerinde profesyonelin katıldığı
Zirve’de, biri yurt dışından olmak üzere, 13
konuşmacı olarak yer aldı.
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6 Haziran’da Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen TEGEP 1.
Kurumsal Akademi Zirvesi’nde, son yıllarda kurumlarda eğitim birimlerinin
dönüşümüne; öğrenme ve gelişimin, kurumsal vizyona hizmet eden en kritik stratejik
öncelik konumlandırılmasıyla gelinen nokta ve Kurumsal Akademilere dönüşüm
sürecine ışık tutuldu. “Yapı Taşları” teması ile “Vizyona” odaklı bir içerik sunulan
Zirve’de, öğrenme ve gelişime kafa yoran, emek harcayan profesyoneller bir araya
geldi. Bilgi alışverişinin, paylaşımların ve ortak akılla sektöre fayda sağlayacak çıktılar
sunmanın amaçlandığı Zirve’nin içeriği de bu şekilde kurgulandı ve Zirve’de bulunan
tüm katılımcıların katkı sağladığı bir Çalıştay da gerçekleştirildi. Ayrıca Zirve’ye özel
yapılan mini bir araştırmanın sonuçları da anlık olarak bu Çalıştay çıktıları ile birlikte
yorumlandı.

Zirve’ye yurt dışından katılan, Caterpillar Academy’nin eski Dekanı ve yetişkin eğitimi
alanında akademik çalışmaları bulunan Dr. Ruud Kronenberg’in açılış konuşması ile
başlandı. Ardından Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen, Kurumsal Akademiler ve üst yönetim ilişkisinin ele
alındığı panelde, Borusan Makina Güç Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment
İnanç ve Hayat Varlık CEO’su Hilmi Güvenal değerli deneyimlerini paylaştılar.

Zirve’de, Garanti Bankası, Turkcell ve Tofaş gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarının
Akademi ve Eğitim Birimi yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panel ise Unlearn
Academy Kurucusu Dr. Ecmel Ayral’ın moderasyonu ile gerçekleşti. Yapı Kredi
Bankacılık Akademisi ve Migros Perakende Akademisi gibi yurt dışında da bu alanda
pek çok ödül almış olan kurumların Akademi uygulamaları paylaşımı da farklı
oturumlarda gerçekleşti.
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TEGEP, Zirve’de ayrıca eğitim ve gelişim sektörüne, sektör ve profesyoneller için
oldukça önemli olan gelişmeleri ve çalışmaları sundu. Bunlardan ilki; her yıl TEGEP
tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Eğitim sektör araştırması ve gelinen aşamada
öne çıkan bazı veriler oldu. Araştırmanın hedeflenen örneklem sayısına ulaşması ile
bu ay sonunda tamamlanmasının hedeflendiği ve sektör için önemli verilerin
oluştuğunun aktarıldığı sunumda, bu süreçte henüz araştırmamış olan kurumlar da
araştırmaya katılmaya davet edildi. Bu sunumu ise TEGEP kurucu üyelerinden ve
aynı zamanda Denetleme Kurulu üyesi olan Mehmet Gürsoy gerçekleştirdi.

İkinci önemli haber olarak; öğrenme ve gelişim profesyonelleri ile eğitmenler için
harika bir rehber niteliğindeki “Tellling Ain’t Training” (Eğitim Anlatmak Değildir)
kitabının çok yakında TEGEP Yayını olarak okuyucularla buluşacağı paylaşıldı.

TEGEP ayrıca, bu yıl yedincisini gerçekleştireceği Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nin
tarihini de bu Zirve’de 24-25 Ekim 2017 olarak açıkladı.

TEGEP olarak Zirve'ye katılan, katkı sağlayan, çalışmaları destekleyen tüm
meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, 2018'de gerçekleşecek Kurumsal
Akademi Zirvesi için görüş ve önerilerini bekliyoruz.

Görüş ve önerilerinizi bilgi@tegep.org adresine "2018 Kurumsal Akademi Zirvesi
Öneri" başlığı ile iletebilirsiniz.
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2017 TEGEP 
Öğrenme ve 
Gelişim Ödülleri
Sahiplerini Buldu

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği‘nin kurumsal eğitim ve gelişim
alanında yapılan yatırım ve çalışmaları desteklemek, bu anlamda yaratılan
değerleri ve önemli katkıları paylaşmak amacıyla 2015 yılında ilk kez verilen
TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri, üçüncü kez, 12 Mayıs akşamı gerçekleşen
ödül töreninde sahiplerini buldu.
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEGEP
Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasına,
Türkiye’nin önde gelen kurumlarından 21
kurum, eğitim ve gelişim bölümlerinin
yürüttüğü farklı projelerle ile katılım
gösterdi. Eğitim ve Gelişim alanında 8 faklı
kategoride gerçekleşen ödül sürecinde,
bu yıl, altı kategoride En İyi Uygulama
Ödülü sahiplerine takdim edildi.

Aralık 2016 itibariyle başvuruların
alınmaya başlandığı süreçte, öğrenme
gelişim alanında uzmanlık ve deneyim
sahibi olan profesyoneller, danışmanlar
ve akademisyenlerden oluşan 29 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.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Divan Tesisleri’nde
gerçekleşen TEGEP Öğrenme ve Gelişim
Ödülleri programının gündüz ve akşam
bölümlerinin açılışı, TEGEP Başkan
Yardımcısı Cenk Sandıkçı’nın ve TEGEP
Başkanı Arzu Sarıkayalar Sadaghiani’nin
yaptıkları konuşmalarla başladı.
Programın sunuculuğunu TEGEP Ödül
Komitesi üyeleri Erkan Dündar ve Aslı
Taş Kayabaş üstlendi. Açılış
konuşmalarının ardından TEGEP Ödül
komitesinin sürece dair bilgileri
paylaştıkları bir sunum yapıldı. Ödül
Komitesi adına yapılan sunumda; bu yılki
sürecin detayları paylaşıldı ve bu sürecin
temel amacının, süreç içinde yer alan tüm
kurumlar ve profesyoneller için bir
öğrenme süreci olduğunun altını çizildi.

TEGEP Başkanı Arzu Sarıkayalar
Sadaghiani gala programının açılışında
yaptığı konuşmasında, TEGEP Öğrenme
ve Gelişim Ödülleri sürecinin TEGEP’in
eğitim ve gelişim alanında üstlendiği
misyonun önemli bir parçası olduğunu
vurguladı.

Sarıkayalar Sadaghiani; “Birçok yeni
uygulama geliştiren, kurumlarında değer
yaratan, insan kaynağının sürekli
gelişimini destekleyerek kurum
stratejilerine ve iş sonuçlarına önemli
katkıları olan eğitim bölümlerinin
çalışmalarının yarattığı değeri, TEGEP
Öğrenme ve Gelişim Ödülleri ile bir kez
daha ortaya koymaktan ve paylaşmaktan
dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.
Sarıkayalar Sadaghiani ayrıca, ödül
sürecinde yer alan, ödül alan ve almayan
tüm kurumları, tüm profesyonelleri ayrı
ayrı tebrik ettiğini belirterek “eğitim işi bir
gönül işidir aslında ve bu işe yüreğini
koyan çok değerli meslektaşlarımızın
emek ve çabalarının ayrı ayrı takdir
edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.
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Bu yıl yarışmada bir ilk yaşandı ve iki kategoride ödül alan proje olmadı. Koçluk
Mentorluk Uygulaması ve Liderlik Yönetim Geliştirme Programı kategorilerinde
başvuran projeler arasında, jüri puanlamasında ödül baremini aşan kurum olmadığı
için ödül alan proje olmadı.

Gecede ayrıca, TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sürecinde görev alan değerli jüri
üyelerine katkıları ve sürece kattıkları değer için teşekkür edildi.

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri Zirvesi ve Gala Programı’na 100’ün üzerinde
eğitim ve gelişim ve İK profesyoneli katılım gösterdi.

En İyi Eğitim ve Gelişim Programı, İşe Başlangıç / Oryantasyon Programı,
Toplumsal Katkıda Fark Yaratan Gelişim Projesi, Teknoloji Destekli Gelişim
Programı, Satış Gelişim Programı, Mavi Yaka Gelişim Programı kategorilerinde
ödül alan kurum ve projeleri aşağıdaki şekilde oldu.

En İyi Eğitim ve Gelişim Programı
ALLIANZ TÜRKİYE AKADEMİ

“TİM Buluşmaları”



En İyi İşe Başlangıç / Oryantasyon Programı
ARAS KARGO

“Aras Akademi İlk Adım Okulları”

Toplumsal Katkıda Fark Yaratan Gelişim Projesi
TÜRK TELEKOM AKADEMİ

“Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı”
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En İyi Teknoloji Destekli Gelişim Programı
TÜRK TELEKOM AKADEMİ

“İş Sağlığı İş Güvenliği Okulu”

En İyi Satış Gelişim Programı
VESTEL PERAKENDE AKADEMİSİ

“Bayi Ağı Satış Gelişim Programı”
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En İyi Mavi Yaka Gelişim Programı
KFC

“Benim Gelişim Haritam”
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En İyi Satış Gelişim Programı
Vestel Perakende Akademisi

“Bayi Ağı Satış Gelişim Programı”

Toplumsal Katkıda Fark Yaratan Gelişim Projesi
Türk Telekom Akademi

"Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı”

TEGEP Ödüllü 
Uygulamalar 
Yaz Boyunca 
TEGEP Webinarlarında

TEGEP Webinarları, yaz boyunca gerçekleşecek takvimde, 2017 TEGEP Öğrenme ve 
Gelişim Ödülleri'ni almış kurumların ilham veren eğitim ve gelişim uygulamalarını 
sizlerle buluşturacak.

Genel katılıma açık ve ücretsiz olan Webinarların takvimi ve detayları ise şöyle:

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için TEGEP web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

En İyi Mavi Yaka Gelişim Programı
KFC

“Benim Gelişim Haritam”

En İyi Teknoloji Destekli Gelişim Programı
Türk Telekom Akademi

“İş Sağlığı İş Güvenliği Okulu”

En İyi Eğitim ve Gelişim Uygulaması
Allianz Türkiye Akademi

“TİM Buluşmaları”
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Temmuz
15:30 – 16:30

Temmuz
16:00 – 17:00

Ağustos
15:30 – 16:30

Ağustos
15:30 – 16:30

Ağustos
15:30 – 16:30



Çağdaş 
Liderlik

Liderlik en kısa ve sade tanımıyla
etkilemektir. Bu da ilişki kurarak
gerçekleşir. Liderlik ve yöneticilik
birbirinden farklıdır ancak ortak
paydalarında çok geniş bir kesişme alanı
vardır. Bu alan, başkaları aracılığıyla
sonuç almaktır. Bu yazıda konu
edeceğimiz liderlik ve yöneticilik
özellikleri, bazı küçük farklılıklar gösterse
de, iş, spor, sivil toplum veya siyaset
alanındaki bütün lider ve/veya yöneticileri
içine almaktadır.

Alışılmamış bir hızla değişen bir dünyada
yaşadığımızı biliyoruz ve bu durum
herkesi etkiliyor. Çocuklarını yetiştiren
anne ve babalar, sosyal ilişkilerini
sürdüren ev kadınları da bu
değişikliklerden etkileniyor. Ancak
sanıyorum en büyük zorluğu iş hayatı
içindeki yöneticiler yaşıyor. Yöneticilik
pozisyonunda olan bir kişinin, yönetim
alanındaki tutumu ve tarzı, kendi geçmiş
yönetici örneklerinden, zaman içinde
kazandığı bilgi ve deneyimlerden
kaynaklanır. Ancak bu bilgi ve örnekler,
büyük çoğunluğu geçerliliğini yitirmiş olan
dünün dünyasına aittir. Bu nedenle
yarının dünyasını kuracak olan bugünün
gençlerini, aynı anlayışla yönetmek ne
anlamlı, ne de gerçekçidir.

Prof. Dr. Acar Baltaş
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Özel sektör, özellikle de kurumsal şirket
yöneticileri bu değişime ayak uydurmak
için çaba harcıyorlar ancak son yıllarda
giderek artan ölçüde kamu üst düzey
yöneticileriyle çalıştığım için benzer
anlayışı orada gördüğümü söyleyemem.
Kamuda, çok kritik görevler yürüten ve
genç çalışanlarının katkısına en çok ihtiyaç
duyan yöneticiler, “bir yöneticinin sert,
çekinilen, korkulan” biri olması gerektiği
inancını taşıyorlar. Hatalara tahammülsüz
olmak, yanlışlara odaklanmak, bağırarak
ve kızgınlık göstererek yönetmek ve
astları sindirmek, yaygın bir uygulama gibi
gözüküyor. Bunun doğal sonucu olarak,
astlar sorumluluk almıyorlar ve kendileri
yönetici olduklarında benzer kalıbı
izliyorlar.

Liderlik anlayışındaki en temel değişiklik,
liderin odak noktası ile ilgilidir. Liderin
insanlarla ilgili olması gerekir,
yönettiği astlarının da sonuçlarla. Eğer
bir lider insanlarla aşağıda sıraladığımız
gibi ilgilenirse, birlikte çalıştığı astları
beklenen sonuçları getirmek için
üzerlerine düşeni yapmaya ve fazladan
çaba göstermeye istekli olacaklardır.



15

Neler değişiyor?

Gerek son yıllarda katıldığım yurt dışı
toplantılarındaki izlenimlerimden, gerekse
Türkiye’de yönettiğim toplantılardan ve
gözlemlerimden yola çıkarak yöneticilik ve
liderlik alanındaki büyük kaymaları
(değişimleri) şöyle sıralayabilirim:

• Geçmişte kabul edilen yönetici tutumu
astlarıyla arasına mesafe koymak ve
onlarla yakınlaşmamak temeline
dayanırdı. Günümüz liderlik anlayışı,
etkileme özelliğini ilişki kurmak
temeline dayandırdığı için, liderin
yaklaşılabilir ve ulaşılabilir olması
gerekiyor.

• Eski anlayışa göre liderlerin iyi
konuşması ve güçlü hitabet yeteneğine
sahip olması beklenirdi. Günümüz
liderlerinin de kendilerini iyi ifade
etmesi bekleniyor ancak doğru soruları
sormak ve dinlemek daha önemli bir
özellik olarak görülüyor.

Bu nedenle kendi seslerine aşık ve her
konuda söyleyecek sözü olduğuna
inanan liderler sıkıcı bulunuyor ve düne
ait sayılıyor.

• Geçmişte bir yönetici veya lider için
önemli sayılan bir özellik öğretmek,
anlatmak, ders vermek ve astlarını bu
yolla geliştirmekti. Günümüzde bunun
yerini, sormak, buldurmak ve
söyletmek aldı. Bu nedenle koçluk en
önemli yöneticilik özelliği olarak yıllar
içinde giderek artan bir önem kazandı.

• Hangi alanda olursa olsun eski liderlik
anlayışı, “ne yapılacağı ve nasıl
yapılacağına” odaklanırdı. Bu nedenle
astların gerekli olanı yapmaları için
baskı görmesi, biraz korkmaları ve
çekinmeleri gerekirdi. Bu nedenle
liderden beklenen “gücünü göstermesi”
ve güçle yönetmesiydi.
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Günümüz liderinin ise güçle değil,
“neden” sorusuna yükleyeceği anlam
duygusuyla yönetmesi gerekiyor.
Misyonla yönetmek liderlik
anlayışındaki en büyük zihniyet
değişikliğine yol açmıştır.

• Geçmişte liderler kendi özelliklerini
ve yönetim anlayışlarını açıklar ve
astlarının buna uymasını beklerlerdi.
Günümüzde ise liderlerin birlikte
çalıştıkları insanları güçlü özellikleri,
değerleri ve hayat yolculuklarıyla
tanımaları ve onları genelleyerek
değil bireyselleştirerek
yönetmeleri bekleniyor. Bu da her
kişiyi tanımak için özel zaman çaba
gerektiriyor. Ben bunu her çiçek ve
bitkinin ayrı bir özen ve bakıma
ihtiyaç göstermesinden hareketle
“bahçıvan” ilkesi olarak
adlandırıyorum.

Liderin izleyicilerini kollaması, 
empati sahibi olması, onlara 

ve duygularına değer vermesi 
gerekir. Böyle bir lider güven 

verir. Güven en temel 
ihtiyaçtır. 

• Günümüz liderlerinden beklenen
özelliklere en son eklenen nitelik
birleştiriciliktir. Bu Amerika’da moda
olduğu gibi sadece renk ve ırk
farklılığını işaret etmez. Birleştiricilik
özelliği, kurum veya topluluk içindeki
yaş, eğitim, geçmiş, cinsiyet, inanç,
köken farklılıklarını, onların
birikimlerinden yararlanacak ve
katkılarını ortak amaç etrafında
odaklayacak bir anlayışla
yönetmektir.
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Bir lider yönettiği kişilerin potansiyelini
performansa yansıtabilmeli ve bu kişiler
gücü temsil ettiği için mecburen değil,
ilham verdiği için gönüllü olarak onu
izlemelidir. Bunun için liderin
izleyicilerini kollaması, empati sahibi
olması, onlara ve duygularına değer
vermesi gerekir. Böyle bir lider güven
verir. Güven en temel ihtiyaçtır.
Kadınlar, yukarıda sıralanan nitelikler
göz önüne alındığında, günümüz liderlik
anlayışı açısından doğal yapıları gereği
daha şanslıdır. Ancak kadınların
önlerinde iki engel vardır. Birincisi
erkeklerden oluşan bir jüri tarafından
değerlendirilmek; ikincisi de erkekler
gibi davranmaya özenmektir. Birinci
engeli ortadan kaldırmak için pozitif
ayrımcılık yönünde adımlar atılmaktadır.
İkinci engel ise ancak kadınların
farkındalıklarını geliştirerek ortadan
kaldırabilecekleri bir durumdur. Kadın
yöneticiler ve liderlik konusunu gelecek
yazının konusu yapmak istiyorum.

Sonuç

Görüldüğü gibi çağdaş liderlik, birinci ve
ikinci dünya savaşlarında yer alan rütbeli
ve rütbesiz askerlerin iş hayatına
girmesiyle sivil hayata uyguladıkları
komuta ve kontrol anlayışının çok
ötesine geçmiştir. Tarım ve endüstri
devrimlerini geride bırakarak bilgi
çağına ulaşmış ve robotik devrimin
arifesindeki dünyayı yönetecek olan
çağdaş lider ve yöneticiler, geçerliliğini
yitirmiş dünün örneklerinin ötesine
geçtiği bir liderlik anlayışının temsilcileri
olacaklardır.
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Mentorluk
Uygulamaları
ve Koçluk 
Becerileri

Dr. Rıza Kadılar
Avrupa Mentorluk ve 

Koçluk Konseyi (EMCC) 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
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Neye odaklanırsak o oluruz...

Liderlik eğitimlerinde hep anlattığımız bir
olgudur bu: insan beyni öylesine enteresan
ki neye odaklanırsa onun gerçekleşmesi
için çabalıyor... Hem de bütün gücü ile...
Beynimizde “-me”, “-ma” ekleri yok aslında.
Düşünceler şekillerle hayat buluyor ve
olumsuzluk eki yok... Klasik örnek, eğer
bisiklete biniyorsanız ve yolda bir çukur
görüp ona bakmaya başlarsanız ne
yaparsanız yapın büyük bir ihtimalle o
çukura doğru ilerleyeceksinizdir. Keza
motosiklet kullanırken bu daha da belirgin.
F1 yarışçılarının eğitiminde de bu var, eğer
araba kontrolden çıkıp kaymaya başlarsa
asla ve asla arabanın çarpacağı duvara
bakmamayı öğretirlermiş, nereye gitmek
istiyorsa gözlerini oraya dikip gereken ne
varsa yapmaları gerekirmiş. Bir an için bile
o arabanın kaydığı duvara bakarlarsa
kurtulma ihtimalleri pek kalmazmış. Diyet
yaparken “tatlı yemeyeceğim” dediğinizde
aklınıza otomatik olarak o anda en çok arzu
ettiğiniz tatlının gelmesine neden
olduğunuz ve sonrasında da o imajı oradan
kaldırmak için bütün iradenizle mücadele
etmek zorunda kalmanız gibi... Yani ne
olmak istiyorsak, neyin olmasını istiyorsak
ona odaklanmalıyız...

Kariyer yolculuğunda da bu son
derece geçerli. Bireyin kariyerinde en
kritik dönem bence işleri yapan kişi
olmaktan, yaptıran kişi olmaya geçiş
yaptığı dönem. Yani uzmanlık yolunda
ilerlerken yönetici konuma geçtiğinde
ekip arkadaşları vasıtası ile iş
sonuçlarına endirekt olarak etki
edebildiği ilk görev son derece kritik.
Çünkü o andan sonra zaten hepimiz
hep orta seviye bir yönetici olmaya
devam ediyoruz. Bir CEO’nun da rapor
ettiği bir yönetim kurulu olduğu
düşünülürse, orta veya üst, aslında
bütün yöneticiler benzer liderlik
refleksleri ile iş hayatında kendilerine
bir yer ediniyorlar. Bu ilk yönetici
konumundan sonra zaten kendi
dünyasının CEO’su olarak kariyerine
devam eden yöneticilerimiz ya
yetkinliklerini bu yönde geliştirip
sağlıklı bir kariyer yolculuğuna devam
ediyorlar ya da yaşadıkları sıkıntılar ile
hem kendilerine hem de
çevresindekilere iş hayatını zehir
ediyorlar.
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Bu bilinçle de liderlik literatürü her geçen
gün giderek kabarıyor. Ancak temel bazı
öğeler değişmiyor, hatta güçleniyor.
Yöneticilerin alet-edavat çantasında
olmazsa olmaz en temel araçlardan birisi
koçluk becerileri olmaya devam ediyor.
Hatta özellikle rutin olmayan ve yüksek
seviyede eğitim, bilgi birikimi gerektiren
katma değeri yüksek işlerde klasik ödül
mekanizmalarının artık işlemediği,
çalışanların bağlılığı, motivasyonu için
dışsal faktörlerin giderek önemini yitirdiği
ve hatta Y kuşağının yönetim sistemlerini
değişime zorladığı günümüzde başarılı bir
yöneticinin liderlik vasıfları arasında
koçluk becerilerinin bulunması şart oldu
diyebiliriz. Etkin dinleme, doğru soruları
sorma, geri besleme yapabilme, agresif
olmadan assertive (kararlı) olabilme,
dengede, odakta durabilme,
cesaretlendirme, bilinçli farkındalık ile
reaksiyon verebilme ve öz yönetim her
geçen gün daha çok aranan yetkinlikler
olmaya başladı.

Keza şirketlerin organizasyon yapısını
temsil eden organigramlarda yer alan
kutucukların değil, o kutucuklar arasında
şablonda görünmeyen ilişkilerin çok daha
önemli olduğu, iş tanımlarından daha çok
bireyler ve birimler arasındaki güvene
dayalı iletişim ve işbirliğinin önemli
olduğu, hatta iş sonuçları için şirket
kültürünün iş stratejilerinden bile daha
etkin olduğunu konuştuğumuz bir
döneme geldik.

Birçok ampirik araştırma ve vaka analizi iş
iklimini, şirket kültünü oluşturmak için de
karşımıza çıkan en verimli yöntemlerden
birisinin şirket-içi mentorluk sistematiği
olduğunu bize gösteriyor. “İnsanlar
şirketten değil yöneticisinden ayrılır” sözü
vardır ya, sistematik olarak yürütülen bir
mentorluk programının hem çalışan
bağlılığı hem de şirket kültürünün
pekişmesi için etkin sonuçlar
doğurduğunu görüyoruz.



21

Mentorluk koçluk becerileri ile hayat
bulan bir süreç. Ancak koçluktan farklı
olarak burada durumsal bir bilgeliğin
aktarımı söz konusu. Mentorun kendi
bilgeliğini, mentinin bilgeliğinin gelişimi
için sunması ve mentor ile mentinin
birlikte öğrenip geliştiği bir süreç olması
çok önemli mentorluk uygulamalarında.

Mentorluk uygulamalarının ve koçluk
becerilerinin iş dünyasında giderek daha
da önem kazanacağı önümüzdeki
dönemde bütün şirketlerimizi bu
yöntemlerden en etkin şekilde
faydalanabilmek için kendilerini
bilgilendirmelerini, akredite uygulamaları
takip etmelerini ve bu sayede ihtiyaçlarını
doğru tespit edip en doğru müdahale
aracına bilinçli bir şekilde karar
vermelerini tavsiye ediyorum.

Keza Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi
Türkiye (www.emccturkey.com) olarak bu
alanda en doğru ve sağlıklı kaynakları
bütün paydaşlarımızın ve iş dünyamızın
hizmetine sunmaya devam edeceğimizi
de buradan ifade etmek ister bütün
meslektaşlarımıza 2017 senesinin huzur,
sağlık ve keyif dolu günler getirmesini
temenni ederim.
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Sorumlu olduğu sistemi harekete geçiren
ve sistemin üyelerinin tutkularını
ateşleyebilen liderler süreci sürdürebilir
kılarlar. Neden bu kadar etkili olduklarına
baktığımızda ise vizyonlarının, güçlü
stratejilerinin ve yaratıcı fikirlerinin yanı
sıra ve hatta daha da önemlisi, güçlü
duygulara sahip olarak ve birlikte çalıştığı
kişilerin duygularını da olumlu etkileyecek
bir tarzı ortaya koyduklarını görürüz.
Sürdürülebilir liderlik yaklaşımını ortaya
koyan liderlerin en önemli özelliklerinin
başında; sistemde yarattıkları “güven
ortamı”dır. Yapılan araştırmalar (2016
Edelman Trust Barometer

– Employee Engagement) gösteriyor ki;
çalışanların %33’ü diğer ekip
arkadaşlarına, %54’ü organizasyonuna,
%51’i ise liderine güvenmiyor.

Öncelikle dürüstlük ve samimiyet güven
ortamını yaratmak için en önemli
faktörlerdir. Bazen, özellikle de
performans görüşmelerinde, kötü
haberleri paylaşmak oldukça güç
olabilir. Doğal olarak kötü haber
vermenin çalışanlar üzerinde negatif
etki yaratacağını ve hakkımızdaki
düşünceleri etkileyeceğini varsayarız.

Sürdürülebilir 
Sistemler İçin 
Sürdürülebilir 
Liderlik; “Güven 
Ortamı Yaratmak”

Naci Demiral
Executive Leadership 

Coach & Trainer
The Coaching Company
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Güvenilir liderler, zor günlerde bile
“gerçekçi olmanın” nasıl
gerçekleştirilebileceğini öğrenirler.
Hedeflere ulaşılamamış, prime hak
kazanılamamış, hata yapılmış veya
çatışmalı bir ilişki oluşmuş olsa bile,
zorlu konuşmayı ertelemek yerine,
sakin kalabilen, duygularına hakim,
çalışanlara durumu açıkça izah eden,
güçlü sorular soran, etkin dinleyen ve
onlara gerçekleri veren liderlere saygı
duyulur.

Kötü haberlerde şeffaf olmak ne
kadar zor ise, hatalarını kabul etmek
daha da zor olacaktır. Lider olarak
samimi ve açık olarak bunu
yaptığınızda; ekip üyelerinin çok fazla
hoşlandığını görüp şaşırabilirsiniz.
Hatalarını kabul edebilme ve
hatalarının sorumluluğunu alabilme
sürdürülebilir liderlik tarzına sahip
lider olabilmenin en önemli parçasıdır.

Hedefler ve sayılar içinde kaybolmak çok
kolaydır. Özellikle sorumluluk alanları
belirli performans kriterlerine göre dizayn
edilmiş ise, yöneticiler genelde çalışanları
elde edilmesi gereken çıktılar olarak
görme alışkanlığında olabilirler. Liderlerin
çalışanların en iyi arkadaşları olmaları
gerekmez ama sağlıklı bir iş ortamı
yaratmanın bilincinde olmalıdırlar.
Çalışanlar arasında şiddetli rekabeti ve
uzun çalışma saatlerini cesaretlendiren
“yönetici” yaklaşımında olanlar, çalışanların
birbirlerine ve yöneticilerine güvenmediği
negatif bir iş ortamını yaratmış olurlar.

Çalışanların kişisel yaşamlarının her
detayını bilmek zorunda değilsiniz, ama
onların özel hayatlarındaki olmazsa
olmazlarını ve işlerini yaparken en çok
neden keyif aldıklarını çok iyi anlamak
zorundasınız. Eğer çalışanların işlerini iyi
yapmaları için neye ihtiyacı olduğunun
farkında olursanız, beklediğinizden de
fazlasını ortaya koyacaklardır.

“Gelecek bugün ne 
yaptığınızla şekillenir.” 

Mahatma Gandhi
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çalışanlar ve liderler arasında büyük
ölçüde güven kaybına neden olur ki, iş
ortamında önyargıyı fark etmek ve
kaçınmak konusunda kendini geliştirmek,
sürdürülebilir liderlik için çok çok önemli
bir yetkinliktir.

Konular ve ortamdaki gerginlik her zaman
yükselebilir ama “güven” ortamını
yaratmanın bir diğer etkin faktörü; ekip
üyelerinin her yönden geribildirim almaya
ve her yöne, özellikle de yukarıya vermeye
hevesli ve hazır olmalarıdır. Güven
kazanmak için öncelikle ve gerçekten her
türlü eleştiriye açık olduğunuzu
göstermeniz gerekir.

Takımın lideri olarak, sık sık diğer
bölümlerden ve üst yönetimden sorumlu
olduğunuz alanlarda takım
performansına ilişkin değerlendirmeler
alabilirsiniz. Bu durumlarda takım
üyelerini sıkı çalışmalarından ötürü takdir
ettiğinizden ve haklarını teslim
ettiğinizden emin olmalısınız. Globoforce
tarafından yapılan bir araştırma; liderleri
tarafından takdir edilen çalışanlarda
lidere olan güvenin %82’ye kadar
yükseldiğini gösteriyor.

Bir taraftan onlara görevlerini yerine
getirirken ortaya koydukları performansa
ve yaklaşıma ilişkin yapısal geribildirim
verirken, diğer taraftan takımın bütünsel
aksiyonları için sorumluluk almaya,
övmeye ve savunmaya istekli olmalısınız.
İnsan olarak, varsayım eğiliminde olmak
doğaldır, ancak bilinçsiz önyargı, özellikle
performans değerlendirmelerini
etkilediğinde;



25

Dijital İnformal
Öğrenme ve 
Değişim 
Gereksinimi

Dr. Onur Seçkin
Uzak Yakın Öğrenme ve 

Gelişim Direktörü

İnformal öğrenme kavramı, dijital öğrenmenin yaygınlaşmasıyla giderek daha önemli
hale geliyor. Dijital öğrenmenin informal tarafı da, çalışanların öğrenme deneyimlerinin
önemli bir bölümünü kapsamaya başlamış durumda. Dijital informal öğrenme, bugün
öğrenme ve gelişim alanında çalışan profesyonellerin tasarımdan değerlendirmeye
tüm yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri gereksinimini ortaya çıkaran bir etkiye
sahip olma potansiyelini taşıyor. Bu yazıda formal, non-formal ve informal öğrenme
kavramlarına biraz daha yakından baktıktan sonra, henüz alan yazınında sık
kullanılmayan dijital informal öğrenme kavramını kurumsal öğrenme dünyasındaki
kimi somut karşılıklarıyla birlikte özetlemeyi amaçlıyorum.
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Sözlük- formal, non-formal, informal

Dijital olmayan tarafta öğrenme genel
olarak üç kategoride ele alınıyor. Örgün
(formal), yaygın (non-formal) ve informal
öğrenme. Öz-yönelimli (self-directed)
öğrenme kimi zaman kendi başına kimi
zaman da informal öğrenmenin bir alt
başlığı olarak ele alınıyor.

Formal öğrenme genel olarak, belirli bir
program çerçevesinde, öğrenenlerin ve
öğretenlerin amaçlı olarak orada
bulunduğu tanımlı mekanlarda
gerçekleşen ve genelde zorunlulukla
birlikte anılan öğrenme deneyimleridir.
Örneğin okul-öncesinden üniversite
eğitimine kadar, belirli kurumlar içerisinde
gerçekleşen eğitimlerdeki öğrenme
deneyimleri formal kapsamında ele
alınırlar.

Non-formal öğrenme belirli bir
organizasyonu içeren ve öğrenenlerin-
öğretenlerin amaçlı olarak orada
bulunduğu, formal öğrenme
ortamlarının dışında, ancak yine bir
mekan içerisinde gerçekleşen ve
genelde bir belge ile sonuçlanan genel
ya da mesleki öğrenme deneyimlerini
içerir. Ülkemizdeki halk eğitim
merkezlerinin, çeşitli belediyelerin
STK’ların düzenlediği programlı
etkinlikler non-formal öğrenme
deneyimlerinin ortaya çıktığın
yerlerdir.
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İnformal öğrenme ise kapsamı çok daha
geniş bir kavramdır. Planlı ya da plansız
gerçekleşebilir. Yapılandırılmışlık
içermez. Çoğu zaman bir ölçme aracıyla
değerlendirilmez, diploma ya da sertifika
gibi bir belgeyle sonuçlanmaz. Yüz yüze
dünyada informal öğrenme, bir bebeğin
sıcak bir demliğe dokunduğunda
gerçekleşen öğrenme deneyiminden,
yetişkinlerin işyerinde çalışma
arkadaşına sorduğu soruyla
öğrenmesine kadar oldukça geniş bir
çerçevede ele alınabilir.

Kısa Tarihçe

İnformal öğrenme kavramının ortaya
çıkışı ve yaygınlaşması, yetişkin eğitimi
alanında uzun yıllardır yapılan
çalışmalara dayanıyor. Yetişkin eğitimi
alanının ünlü ve öncü isimlerinden
Malcolm Knowles, 1950’de Informal
Adult Education (İnformal Yetişkin
Eğitimi) kitabını yazıyor ve kitap,
kavramın kullanımında tarihi bir
dönemeç oluyor.

1970’te The Modern Practice of Adult
Education (Yetişkin Eğitiminin Modern
Uygulaması) ve 1973’te The Adult Learner
(Yetişkin Öğrenenler) kitabını yazan
Knowles, informal öğrenme, andragoji,
self-directed learning (öz-yönelimli
öğrenme) gibi kavramların uluslararası
düzeyde yaygınlaşmasına büyük katkı
sağlıyor (http://infed.org/mobi/malcolm-
knowles-informal-adult-education-self-
direction-and-andragogy/). Bu kavramlar,
yetişkin öğrenmesinin esas olarak yüz
yüze öğrenme deneyimlerine dayandığı
ve henüz dijital öğrenme diye bir
kavramdan bahsetmediğimiz bir
dönemde ortaya çıkıyor. Dijital öğrenme
giderek yaygınlaşırken onun informal olan
tarafını vurgulayan dijital informal
öğrenme kavramı, kurumsal öğrenme
dünyasında daha fazla tartışılmayı hak
ediyor.
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Dijital öğrenme dünyasına yansımalar

Peki dijital öğrenme deneyimlerinin
kurumsal dünyadaki karşılıklarını bu
kavramların karakteristik özellikleriyle
birlikte düşündüğümüzde hangi tip
öğrenme deneyimlerini hangi kategori
altında ele alabiliriz?

Kurumsal dünyada dijital öğrenmenin
formal yönü, Öğrenme Yönetim
Sistemleri (ÖYS) üzerinden verilen
eğitimler çerçevesinde düşünülebilir.
ÖYS’ler üzerinden verilen kurumsal
eğitimler genelde yapılandırılmış bir
programı içerir ve zorunludur. Ön-test,
son-test, quiz gibi çeşitli ölçme-
değerlendirme araçlarıyla katılımcının
aldığı puanlar eğitimi tamamlamak için
gereklidir. Mekansal olarak da ilgili
kurumun çevrimiçi akademisinde ya da
kurduğu sistemin içerisinde tanımlıdır.
Çalışan bu sınırların dışına çıkmadan
eğitimini tamamlar ve tamamladığı
eğitimin kaydı tutulur.

Peki kurumsal dünyada dijital
öğrenmenin non-formal tarafında ne
görürüz? Örneklerle gidelim. Bir çalışanın
Udemy, Khan Academy, Lynda ya da
benzeri Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs
(MOOC) platformlarında kimi zaman
ücretsiz kimi zaman da belli ücretler
ödeyerek tamamladığı eğitim
programlarını düşünün. Bunlar, ÖYS’lerin
dışında farklı platformlarda gerçekleşen,
ancak yine belli öğrenme hedefleri
doğrultusunda yapılandırılmış, öğrenenin
de öğretenin de amaçlı olarak o dijital
ortamda bulunduğu, testlerle
katılımcıların bilgilerinin ölçüldüğü,
genelde bir sertifikayla sonuçlanan, ancak
zorunlu olmayan öğrenme
deneyimleridir.

Dijital öğrenmenin altında kurumsal
öğrenmenin informal tarafına
baktığımızda ise sınırları olmayan bir
dünyayla karşılaşıyoruz.

Kendinizi, çalışma arkadaşlarınızı
düşünün. Diyelim şu anda önemli
gündemlerden biri olan artırılmış
gerçekliği sizde eğitim süreçlerinizde
kullanmak istiyorsunuz. İlk önce
yaptıklarınızdan biri arama
motorlarında uluslararası ve ulusal
olarak bu başlıkta neler yapılmış, ilgili
örnekler aramak değil mi? Ya da bir
çalışan Excel’de bir analiz yaparken bir
fonksiyonun nasıl yapıldığını
unuttuğunda youtube’u açıp acaba ilgili
fonksiyonu anlatan bir video var mı diye
bakmıyor mu? Ya da bir yazılımcı
çalışma arkadaşınız yazdığı kodun
neden çalışmadığını aklına gelen her
türlü olasılığı düşünmesine rağmen
bulamazken, ilk yaptığı şeylerden biri
aktif bir forumda sorununu dile getirip,
gelecek cevabı beklemek olmuyor mu?
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Örnekler, amaçlı olarak bir bilgiye
ulaşmak yoluyla edinilen informal
öğrenme deneyimleri.

Diğer taraftan, örneğin kendinizi
LinkedIn’e göz atarken paylaşılan bir
infografik görselden yeni bir şeyler
öğrenirken bulmuyor musunuz?
Twitter’da takip ettiğiniz, örneğin Elon
Musk’ın paylaştığı bir blog içeriği, o anda
hiç öyle bir amacınız olmamasına rağmen,
sizi işinizle ilgili yepyeni bir öğrenme
deneyimine sürüklemiyor mu? Üye
olduğunuz bir Facebook grubunda
yapılan tartışmaları izlerken, ne kadar çok
şey öğrendiğinizi çokça düşünmediniz mi?
İşte bunlar da belirli bir öğrenme amacı
taşımadan dijital dünyada dolaşırken, bizi
içine alan, kendiliğinden ortaya çıkan
informal öğrenme deneyimleri.

Bu örneklerde görüldüğü gibi dijital
informal öğrenmeyi sınırlarla
tanımlamak mümkün değil. Ancak
bütün bu dijital informal öğrenme
deneyimleri, öğrenme ve gelişim
birimleri tarafından ölçülüp
değerlendirilemediği için iş süreçlerine
yansıması ele alınamıyor, çoğu zaman
da görülmez oluyor. Ancak işyerinde ya
da dışarıda, iş yaşamına ilişkin öğrenme
deneyimlerinin kaynağı giderek artan
bir şekilde dijital informal öğrenme
deneyimleri oluyor.

Böyle olduğu için de bunların
izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve
belgelenebilmesi için de dijital öğrenme
alanında x-Api gibi yeni uluslararası
standartlar oluşuyor.

(TEGEP Gündem’in Şubat 2017
sayısında, dijital öğrenme dünyasında
gelişen yeni uluslararası standartlara
ilişkin bir değerlendirmeyi
paylaşmıştım.) Dijital informal öğrenme
başlığı bizi öğrenmeyi dar tanımların
dışında çok daha kapsamlı düşünmeye
zorluyor. Bugün artık eğitim
tasarımından öğrenme analitiğine kadar
bütün yaklaşımlarımızı, bu kavramı ve
karşılıklarını dikkate alarak gözden
geçirmemiz ve yenilememiz gerekiyor.
Bu değişime hazır mıyız?

Dijital informal
öğrenmenin dünyası

sınırsız ancak...
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Üyelerimizden Haberler:

Defacto Academy Sunar: 

Geleceğini Tasarla, 
Yola Çık...

Ürün ve hizmetleriyle sektöre kattığı ilklere insan kaynakları
yönetiminde de devam eden DeFacto, öncelikle mutlu bir ekip
olmayı çok önemsiyor. Tüm çalışanlarına bu yönde destek
sağlamak için pek çok özel projeyi hayata geçiriyor.
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Bu bilinçle, 2011 yılında DeFacto

Mutluluk Müdürlüğü’nü kurarak,

sektörde bir ilke daha imza atan ve

Mutluluk Müdürü istihdam etmeye

başlayan DeFacto, çalışanlarının

kişisel gelişimlerine de büyük önem

veriyor. Her kademedeki çalışanın

hem mesleki hem de genel kültür

açısından donanımlarını artırmayı

amaçlayan şirket, her yıl bir dizi eğitim

programı düzenliyor.

DeFacto, global bir Türk firması olarak

bilgi ve deneyimini gelecek nesillere

aktarmak ve sektöre uzman insan

kaynağı yetiştirmek üzere bir Akademi

yapılanması kurdu. Bir yıllık , proje

çalışmasının ardından ilk fazı

tamamlanan DeFacto Academy, 27

Aralık 2016 tarihinde DeFacto

çalışanlarına tanıtılarak faaliyete

başladı. .

“Global ve fark yaratan eğitim

programlarıyla sektörde WOW

dedirten ve önde gelen bir okul olma”

vizyonu ile yola çıkan DeFacto

Academy, yaptığı tüm çalışmalarda,

“Sürdürülebilir Büyüme”, “Değişim

Yönetimi” ve “Toplumsal Fayda”yı

odağına alarak hizmet veriyor. Şirket

kültürü ve değerleriyle uyumlu eğitim

ve gelişim seçenekleri üretiyor.

DeFacto Academy öncelikle

DeFactoluların; şirket değerleri

kapsamında, liderlik vizyonu ile

ilerleyen, sosyal sorumluluk bilinciyle

duyarlı çalışmalar yapan, takım bilinci

yüksek ve mesleki donanımı güçlü

moda perakendecileri olmalarını

hedefliyor.

Çalışanlarının stratejik, kültürel,

fonksiyonel ve bireysel gelişimlerine

katkı sağlamak üzere farklı kaynaklar

sunan DeFacto Academy, aynı

zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle

ekosistemde yer alan tüm

paydaşlarına ulaşarak sektöre ve

şirkete değer katmayı amaçlıyor.

DeFacto Academy, hayallerimizin
hedeflere; hedeflerimizin gerçeğe
dönüştüğü özverili bir çalışmanın
ürünü olarak hepimizin yoluna ışık
tutuyor.. Bu süreçte emek, fikir, destek
veren ve gelişim yolculuğunda bizi
yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz
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