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İyi hazırlanmamış bir eğitim programının ne çalışana ne de koçuna faydası vardır. 

Özellikle 1990’ların başlarından itibaren genelde İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi, özelde ise bunun bir alt 

sistemi olan “eğitim yönetimi” alanında oldukça süratli ve karmaşık bir gelişme yaşanıyor. 1980’li yılların 

sonlarında sayıları 10’u geçmeyen eğitim ve yönetim danışmanlığı hizmeti veren kuruluş sayısının 

1999’da 2000’li rakamları, 2000 yılında ise 4000’li rakamları aşması bunun bir göstergesi. Keza 307 

firmadan toplanan verilerin değerlendirildiği “2001’e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması”na göre 2000 

yılı itibarıyla firmaların %54’ünde müstakil Eğitim Departmanı bulunması, sektörler ortalaması olarak kişi 

başına düşen eğitim saatinin 22.4’e (finans sektörü için 42 saate) ulaşmış durumda olması gibi bulgular 

da bu gelişimi açıkça destekleyen kanıtlar. Kısacası ülkemizdeki şirketlerin tüm kademelerdeki 

çalışanlarının eğitimine gittikçe artan bir önem verdikleri açıkça görülüyor.  

Bununla birlikte çalışanların eğitimine yönelik kaynakların aynı derecede verimli kullanıldığını söylemek 

pek mümkün değil. Özellikle kriz öncesi dönemde eğitim çalışmalarının işletme performansını arttırmaya 

yönelik bir araç olarak görülmek yerine pek çok işletme tarafından moda haline dönüştürüldüğü biliniyor. 

Değerli hocam Prof. Dr. İlhan Erdoğan büyük keyif alarak –ve ne yazık ki içeriğinin gerçekliğine 

üzülerek- okuduğum makalesinde 1990-2000 yılları arasındaki dönemi -yapılan yanlışların, doğrulardan 

çok daha fazla olduğu anlamında- İnsan Kaynakları Yönetiminde “Lale Devri” olarak niteliyor ve bu 

devrin 2001 krizi ile kapandığının altını çiziyor. Bu noktada işletmelerin gerçekleştirdikleri eğitim 

çalışmalarının yazının başlığında da vurguladığım gibi gerçekten bir yatırım olup olmadığı sorusu 

gündeme geliyor.  

Sorunun cevabını, son yıllarda işletmelerin büyük çoğunluğunda hakim olan popülist ve hatalı uygulama 

anlayışıyla “HAYIR”, buna karşılık eğitim çalışmalarını yapan işletmelere ve bunlara eğitim hizmeti 

sağlayan kuruluşların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri durumunda ise “EVET” olarak 

vermek mümkün. Bu yazıda konu sadece eğitim çalışması yapan kuruluşların perspektifinden ele 

alındığından öncelikle yanlış ve hatalı uygulamaların teşhisine izin veren örnekleri ortaya koyup, daha 

sonra eğitimi gerçek anlamda yatırıma dönüştürmeye yönelik olarak üstlenilmesi gereken sorumluluklar 

üzerinde duracağım.  

Eğitim kuşkusuz bir moda değil. Bilgi kazandırma, davranış geliştirme ve performans arttırma aracı. 

Bilginin, teknolojinin ve felsefelerin hızla değiştiği, kalite ve müşteri odaklılık kavramlarının ön plana 

çıktığı ve rekabette avantaj elde etmenin giderek önem kazandığı günümüz işletme ve yönetim 

anlayışının da vazgeçilmez bir zorunluluğu. Buna karşılık, yukarıda da belirttiğim gibi, ülkemizde pek 

çok kuruluşun eğitim çalışmalarının bu asli işlevini gözardı ettiğini ya da kaynaklarını bilinçsizce 

harcadığını gösteren örneklerin sayısı, eğitimi gerçek anlamda yatırıma dönüştürebilmeyi başaranlardan 



çok daha fazla. Bu duruma neden olan hata ve yanlışların önemli bir bölümü eğitim çalışma ve 

uygulamalarını gerçekleştiren işletmelerin, geri kalanları ise eğitim hizmeti sağlayan kişi ve kurumların 

uygulama ve yaklaşımlarından kaynaklanıyor.  

Eğitim çalışma ve uygulamalarını verimsiz olarak gerçekleştiren kurumlarda yapılan en önemli hata; 

planlama, uygulama ve değerleme aşamalarından oluşan eğitim yönetimi sürecinin birinci ve üçüncü 

aşamasını büyük ölçüde gözardı edip, eğitim yönetimi sürecini sadece eğitimin uygulanması aşamasına 

indirgeme şeklinde ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle eğitim konularının ve katılımcılarının gerçek 

anlamda bir “eğitim ihtiyaç analizi” ile saptanması yerine, işin kolayına kaçan, sistematiklikten ve 

bilimsellikten uzak ve yalnızca hangi kritere göre konulduğu tam olarak belirli olmayan kantitatif eğitim 

hedeflerine (kişi başına düşen eğitim saati, eğitim maliyeti gibi) ulaşmayı esas alan eğitimler 

düzenleniyor. (2001’e Doğru İK Araştırması’na göre uzman kuruluşlara ihtiyaç analizi yaptıran 

işletmelerin oranı sadece %3, eğitim ihtiyacını belirlemede performans değerlemeyi temel alan 

işletmelerin oranı ise sadece %20.5). Keza eğitimlerin gerçek anlamda verime ve işletme performansına 

ne ölçüde katkı sağladığını ölçmek ya da değerlemek yerine katılımcı ve eğitmenlerin eğitim ile ilgili 

görüşlerinin değerlendirilmesiyle yetiniliyor (aynı araştırmada eğitim öncesi ve sonrası test yapan 

kuruluşların oranı % 44.8 iken, katılımcı değerlemelerini esas alanların % 33.7, eğitimcilerin görüşlerinin 

özetini isteyenlerin ise % 82.1 oranında olduğu görülüyor). Bunun doğal sonucu olarak da mevcut 

işletme stratejisine, kültürüne, yapısına ve yönetim anlayışına uygun olmayan, buna karşılık 

katılımcıların keyif almalarını ön planda tutan, popüler konuların soft bir söylemle aktarıldığı, iş başına 

dönüşte birkaç günlük motivasyon sağlamanın ötesine geçmeyen pek çok eğitim başarı (!) ile 

gerçekleştiriliyor. 

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri işletmelerde istihdam edilen eğitim uzman ya da 

yöneticilerinin yetersizliği. Ne yazık ki eğitim çalışmalarına büyük kaynaklar ayıran pek çok işletme 

gerçek anlamda bilgi ve sistem anlayışına sahip uzmandan yoksun. “Lale Devri”nin en tipik 

sorunlarından birisi de bu. Hayatında iş deneyimi yaşamamış, üretim süreç bilgisinden, işletmecilik 

backgroundu ve perspektifinden uzak pek çok ilgisiz fakülte mezunu genç, 2-3 aylık seminerlere 

katılarak, hatta bazen bunu bile yapmadan sadece bir oryantasyondan geçerek eğitim uzmanı unvanı ile 

istihdam edilmiş durumda. Bu kişilerin yöneticilerinin büyük çoğunluğunun da bilgi ve metodoloji 

açısından kendilerinden farklı olmayan, eski personel yöneticiliğinden, eğitim yöneticiliğine geçmiş 

kişiler olduğu gözönünde tutulursa, ihtiyaç analizi ve eğitimin performansa katkısının gözardı edilip, 

sadece uygulamaya ağırlık verilmesi son derece doğal. Çünkü ulaşılması gereken kantitatif hedefler 

mevcut ve katılımcıların tatmin edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde mevcudiyetlerinin sorgulanma ve “bu 

eğitim departmanı da ne iş yapar?” sorusuyla muhatap olunma riski mevcut. O halde gelsin keyifli, hoş 

söylemli ama kurum yapısına, uygulamalarına, kültürüne uygun olmayan, verime ve performansa en 

ufak katkı sağlamayan eğitimler. Bu noktada kantarın topuzu o kadar kaçmış durumda ki, bu tür eğitim 

uzman ve yöneticileri çoğunlukla eğitim firmalarının farklı ve cazip isimler altında kendilerine sundukları 

ancak hemen hemen aynı içeriği sahip eğitimleri farklı eğitimler olarak algıladıklarının farkında bile 

değiller. Keza bütçe ve maliyet gibi hedefler, eğitim için uygun ortam, ideal katılımcı sayısı gibi etkinlikle 

doğrudan ilgili kritik öğelerin (önemi açıkça vurgulanmasına rağmen) hiç dikkate alınmamasına neden 

olabiliyor. Amaç sadece rakamsal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bunu yaparken katılımcıların eğitim 

atmosferinden tatmin olmaları. 



Diğer yandan eğitim hizmeti sağlayan eğitmen ve eğitim kuruluşlarının önemli bir bölümü de durumun 

farkındalar ve müşteri odaklılıktan uzak, fırsatçı, ilkesiz ve hatta istismarcı bir yaklaşımla ürün ve 

uzmanlarını pazarlıyorlar. Ancak bu ürünlerin çoğu moda olan kavramların birkaç ABD menşeli bulvar 

kitabından derlenen versiyonları ve hiçbir bilimsel temele dayanmıyor. Ve yine bu uzman (!)ların büyük 

bir çoğunluğu her biri çok değişken işletme fonksiyonlarına ait 15-20 konuya 20’li yaşlarında bir guru 

uzmanlığı ile aktarabilecek ölçüde müthiş (!) yetenekler. Karşılarında uzman soran, uzmanlığın nereden 

kaynaklandığını sorgulayan, sağlıklı referans araştırmaları yapan, konunun neler içermesi gerektiğini 

bilen ve ellerindekini satmaya değil, ihtiyacı karşılamaya yönlendiren bir müşteri de olmadığına göre: 

Hayırlı İşler! 

Benzer onlarca örneği daha vermeye yerimizin müsait olmadığı yanlış ve popülist uygulamalara ilişkin 

bu ironik teşhisten sonra ve 2001 krizi ile “Lale Devri”nin sona erdiği gerçeğinden hareketle; bundan 

sonrası için eğitim çalışmalarını gerçek anlamda yatırıma dönüştürmeyi amaçlayan işletmelere düşen 

sorumluluklara geçebilirim. 

Öncelikle eğitim çalışmalarını sürdüren kuruluşların eğitim yönetici ve uzmanı seçmede çok titiz 

olmaları, iş ve işletme perspektifi aramaları ve eğitim yönetimi sürecinin tüm aşamalarının gerektirdiği 

bilgi ve metodolojiye sahip kişileri istihdam etmeleri, bu yetkinlikte olmayan mevcut yönetici ve uzmanlar 

için ise ciddi kurumlarla işbirliği yaparak ya da gerçek anlamda danışmanlık veren kuruluşların hizmetine 

başvurarak gerekli bilgi, beceri ve metodolojiyi kazandırmaları gerekiyor. Keza, eğitimin planlanması ve 

değerlenmesi aşamalarının en az uygulama aşaması ölçüsünde ciddiye alınması bir zorunluluk. Bu 

bağlamda eğitimlerin çok ciddi bir “ihtiyaç analizi” sonucu; kurum stratejisiyle uyumluluk, mevcut kültüre, 

yapıya ve yönetsel anlayışa uygunluk; sorunlara çözüm getirebilme, İK sistemleriyle irtibatlandırılma ve 

fayda/maliyet analizinin pozitif olması kriterlerinin tamamının gözönünde tutulacağı biçimde saptanması 

gerekiyor. Diğer yandan eğitim taleplerinin özgün ve doğru biçimde tespit edilmesi, eğitim şirketlerince 

yönlendirilmek yerine, eğitim şirketlerine yön verilmesi son derece önem taşıyor. Bu, eğitmen seçimi için 

de geçerli. Uzmanlığını kanıtlamış, bilimsel alt yapısı ve aktarım becerisi uygun, sektörel ve işletme 

perspektife sahip, kısacası “mazrufun da zarf kadar gösterişli olduğu” gerçek konu uzmanlarının etkin ve 

aktif bir araştırmayla saptanması şart. 

Tüm bunların ötesinde ve belki de en önemlisi; eğitim etkinliğinin gerçek anlamda ölçülmesi. Bu 

eğitimlerin, sadece eğitim sonrasında katılımcılara “eğitim ve eğitmen değerleme formu” doldurtma ya 

da eğitimci görüşleri raporlaması gibi kısıtlı ve eğitimin etkinliğinden çok eğitime tepkinin saptanmasına 

yarayan yaygın uygulamanın çok ötesine gitmeyi gerektiriyor. Bu bağlamda eğitimin amacına göre 

öğrenmenin, davranış değişiminin ve/veya sonuçlara katkının açık ve somut biçimde saptanmasına 

yönelik sistemlerin oluşturulması ve bunların diğer İK sistemleriyle uyumlandırılması kesin bir gereklilik. 

2001 kriziyle popülist ve eğitimleri kaynak israfına çeviren uygulamaların sonuna gelindiği bir gerçek. 

Bundan sonra eğitimin gerçek anlamda bir yatırıma dönüştürülebilmesi için öncelikle “bilimsel eğitim 

yönetimi” sürecinin tüm aşamalarına yatırım yapılması gereği kaçınılmaz gibi görünüyor. 

Prof. Dr. Tanıl Kılınç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü Emekli Öğretim 

Üyesidir. 


