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AA KURUMSAL 

GELİŞİM-HARPUT 

AJANS-ELAZIĞ TSO  

1. TOPLANTI  

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 

Konu 
 

ELAZIĞ 

TİCARET VE 

SANAYİ 

ODASI 

GELİŞİM 

AKADEMİSİ 

GELİŞİM 

PROJESİ 

Katılanlar 

Zakir Özbey 

Etem Yalın 

Yekta Yegen 

Ayhan Artar 

Hakan Turgut 

Bilal Tahsin Alkan 

Melike Artar 

Betül Akçaöz 
 

Zaman 
27.03.2021 

10.00 – 11.15 
Katılamayanlar 

 

- 

Yer 
Online MS 

Teams Ortamı 

 

 
 

Toplantı Gündemi 

1. Elazığ TSO olarak A sınıfı derecelendirmeye sahip olmak ve Elazığ TSO Gelişim Akademisi 
işlerliğini arttırmak 

 

 
 

Genel Beklentiler 

1.   Gelişim akademisi bünyesinde hangi eğitim programları geliştirebilir belirlenmeli. 

 Dijital eğitim talepleri mevcut 

 A Sınıfı kriterler(113 maddelik) sağlanmalı 

 Hedef gruplar belirlenmeli 
o Elazığ TSO Çalışanları 
o Elazığ TSO Üyeleri 
o Elazığ TSO Üye Firmaların Çalışanları 

Kazanımlar: 
Çalışanlar: İşlerini verimli yapmaları 
Yöneticiler: Kurumsal aidiyet ve iş liderliği vizyonu kazanmaları 
Üyeler: Sürdürülebilir ticaret ve dünyada ekonominin geldiği noktada ticarete nasıl uyum 
sağlayabilirler(bu konuda özel eğitim talebi mevcut) 

 
Elazığ TSO Gelişim Akademisi Güncel Durum 

 o Harput Ajans ile 3 aylık mevcut sözleşme yapılmış 
o Ekip, kurum ve kişisel eğitimlerin planlaması var 
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o Etkinlikler ve konferans eğitimleri planlanmış 
o KOBİ’lere yönelik eğitimler(Aylar itibarı ile gelişime açık şekilde planlanıyor) 
o Teknoloji akreditasyon ve A sınıfı kriterlere uyum çalışması başlamış 
o Fırat üniversitesi ile işbirliğine açık. Üniversitenin 3 Akdemisyeni Oda bünyesinde 

Danışmanlık hizmeti veriyor. 
o Meslek okulları ile  2018’den beri müşterek hareket ediliyor  

 

 
Katılımcıların Görüşleri 

1. Elazığ TSO (Etem Yalın-Zakir Özbey) Konuşmalarından Öne Çıkanlar: 
İsim: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Gelişim Akademisi olsun. Eğitim ihtiyaç analizi yaptıktan 
sonra öğretim tasarımı yapalım. İşletmelerde Profesyonel yönetici asistanı neredeyse yok 
düzeyinde. Bu konuda sertifikalı programlar yapalım. TSO’nın hem çalışanlarının hem üyelerinin 
hem de paydaşlarının önünü açalım. Çok vizyoner bir TSO başkanımız var, ilin de gelişimine 
yönelik çok yönlü girişimleri mevcut. Bunu yaparken TSO’nun hem vizyon, misyon ve eylem 
planlarını inceledim. Hem de stratejisini inceledim. Yörenin insanını çok iyi biliyorum, kendilerini 
bulmaları lazım. Eğitimlerin vaka temelli olması çok iyi olur. Bireysel, kurumsal değişim ve 
mesleki ve kalite olarak farklı olsun istiyoruz. Planlamamızı buna göre şekillendirdik. 2021 yılı 
planlamamızın dört farklı ayağı var: 

1. Sertifika programı 
2. Kişisel – kurumsal gelişime yönelik eğitimler 
3. Seminer, konferans ve etkinlikler 
4. KOBİ Akademi (Ar-ge, inovasyon, proje fikri havuzu, uluslararası akredite teknoloji) 

Ücretli ve ücretsiz eğitimler, sertifika programı ve etkinlik-proje şeklinde planlamasını yapmaya 
çalıştık. Sertifika programlarını nasıl yaparız noktasında üniversite desteği ve uluslararası 
akreditasyon önemli diye düşünüyoruz. Paydaşlar da çalışanlar da üyeler de faydalansın. 14 
meslek komitesi var. Etkisi ölçülebilir, amaca uygun ve neler kazandığı önemli olan, eğitim 
sayısından ziyade kalitesi, etkileşimi ile fark oluşturup onu hissettirecek bir tasarım istiyoruz. TSO 
ile Harput Ajans 3 aylık sözleşme imzaladı ve görmek istiyor, 3 ayda sahneyi çok iyi kullanmamız 
lazım. Planlamamızı bu doğrultuda ele almamız lazım. Birlikte Anadolu’da ciddi bir Pazar var ve 
biz hem bu eksikliği gidermiş olalım hem de faydalı olup katma değer oluşturalım.  
 
A sınıfı olmak için gereken kriterler nelerdir?  
13 madde var, ara başlıklarla birlikte toplam 113 kriterden nota tabi tutuluyorlar. Toplantı 
sayıları, etkinliği, oda ve paydaş-üye ilişkileri, hizmetin niteliği, kalitesi, hızı, üye ile ilgili geri 
bildirimler, sonrasındaki aksiyonlar, dış ticaretle ilgili neler yaptığı vb. 
14 meslek komitesi nedir? 
(Tarım, hayvancılık, tekstil, tıbbi cihazlar vb.) 
TSO yöneticilerine yönelik ne tür planlamalarınız var?   
Asıl amacımız kurumsallaşmayı sağlayabilmek, kişilerden bağımsız modern iş ve işletmecilik 
üzerine sistemlerin kurulması. Kurulan sistemleri işler hale getirip departmanlarda işlerliği 
sağlayıp bunu sürdürülebilir kılmak. Bütünü görüp ona göre planlama yapmak daha iyi olur diye 
düşünüyorum.  
Odalar Birliği’nin İşkur ve MEB ile imzaladığı MEGİP projesi var. Ayrıca TOBB’un projesi de var 
Fırat Üniversitesi’nden ve MEB’den istifade ediyoruz kaynakçılık, yazılım, mobilyacılık, tekstil gibi 
mesleki eğitim kurslarını 2018’den beri yürütüyoruz.  
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 Ayhan Artar:  
TSO Başkanı üç şey ister: 

1. Bir başarı hikayesi yazılmasını ve anlatacağı bir şey olmasını 
2. Üyelerine ve paydaşlarına katkı sağlamasını 
3. İşletmelerin kurumsal gelişimine iz bırakmak. 
4.  

Önerileri: 
TSO çalışanları, TSO yöneticileri ve üye şirketlere yönelik gelişim programları hazırlanmalı. 
Eğitimlerin de üç ayağı var farkındalık, gelişim, yeterlilik. Ülkemizde genelde farkındalık 
seviyesinde kalınıyor. Önerim; seçim sürecinden geçecek 12 kişiyi iç eğitmen olarak yetiştirip 
kalıcı katkı sağlamanız. Bu 12 kişi sizin iç eğitmeniniz olmalı.  
İkinci öneri; olay-uygulama-vaka üzerinden belirlediğiniz arkadaşlar Çarşamba akşamı yapılan 
vaka analizine katılsın. Yöneticilere özel gelişim programı hazırlamak gerekir.  
 
Üçüncü öneri, İK (İnsan Kaynakları) tarafında dijital kısma ağırlık verin. Bir işletmenin en çok 
karşılaştığı sorunları hızlı bir şekilde dijital olarak nasıl çözebileceğimizin uygulamalı cevabını 
verebiliriz. 

 

 

 

 Alınan Kararlar  

1. TSO’dan belirlenen 12 kişi Online Vaka Analiz eğitimine katılacak  

2. Elazığ TSO başkanı Asilhan Arslan ile çevirim içi ve/veya yüz yüze görüşme yapılacak 

3. Elazığ TSO tarafından 13(113) maddelik A sınıf kriterleri AA Kurumsal Gelişim ile paylaşılacak 

4. AA Kurumsal Gelişim toplantı tutanağı hazırlayarak Harput Ajans ile paylaşacak 

5. AA Kurumsal Gelişim Elazığ TSO Gelişim Akademisi işlerlik kazanması bağlamında yapabileceği 
katkıları somut olarak belirleyecek ve toplantı tutanağı Ek’inde iletecektir. 

 

 

 

 

Ek: ETSO Kurumsal Gelişim Akademisi Yapılandırma ve İşlerlik Sağlama Sürecine AA Kurumsal 

Gelişim Katkıları 
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Elazığ TSO Kurumsal Gelişim Akademisi  

Yapılandırma ve İşlerlik Sağlama Sürecine  
AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. Katkıları 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

 Sağlıklı “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası) Kurumsal Gelişim Akademisi (ETSO-
KGA)” sürekliliğini sağlamak üzere yönetim sistemini kurmak ve işlerliğini 
sağlamak 

 Çalışanların ve tüm paydaşların gelişim ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri için etken 
bir süreç oluşturmak 

 Kurumsal gelişim programlarını ve uygulamayı bir arada yürütebilen, küresel 
rekabete hazır (rol alabilecek) bireyler yetiştirmek. 

 Bölgenin insan varlığını etkin kullanmasına ve geliştirmesine somut katkı 
sağlamak 

 Elazığ TSO Kurumsal Gelişim Akademisi süreçlerindeki tüm iş ve işlemlerde insan 
odaklı tasarım metodolojisini kullanmak 

 Çalışanların kurumsal gelişim sürecine inanmasını sağlamak; karşılıklı güveni 
oluşturma, ekip içi uyumsuzlukları gidererek, karar alma ve inisiyatif kullanma 
yetkinliğini geliştirmek 

 Günümüzde artan karmaşık sorunların çözümünde, Elazığ TSO-KGA etkin 
işleyişinde, verimliliğinin artmasında ve kurumsal değişimlerin başarıyla 
uygulanmasında çalışanların hedef amaçlı ekipler oluşturabilmesini ve 
geliştirmesini sağlamak 

 

KATKI ALANLARIMIZ 

1. Elazığ TSO-KGA Sistematik Yapılandırma Sürecine Destek Sağlama(Ücretsiz) 
 

2. Elazığ TSO-KGA Özelinde Vakalar ile Gelişim ve İş Liderliği Programları; 
Uygulama ve İşlerliğini Sağlama 

2.1 Vaka Analizine Hazırlık Konuları ve Uygulamaları;(Yüz Yüze/Ücretli/1 gün) 

 Kurumsal Gelişim nedir? Ne değildir? 
 Kurumsal Gelişimin hedeflere götüren amacı nedir? 
 Kurumsal Kültür ve Kurumsal Öğrenme (Örnek Olaylar ile) 
 Kurumsal Gelişimde Motivasyon Unsurları ve Hijyen Etmenler (Örnek Olaylar 

ile) 
 Kurumsal Gelişimin Temel ve Ahlaki Değerleri 
 Kişisel, Ekip ve Kurumsal Müdahale Araçlarını Anlamlandırma 
 Veri Toplama Yöntemleri ve Beş Durum Simülasyon Uygulaması 
 Kişilik Tiplerinin Kişisel Tercihlere Katkısı 
 Vaka Çözümleme Örnekleri 
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 Programın ilk gününün AA Kurumsal Gelişim ve Elazığ TSO-KGA tarafından 

değerlendirilmesi ve ikinci günü planlama(Çevirim içi/Ücretsiz) 
 
 
2.2  Vaka Tanımlama, Çözümleme ve Değerlendirme Uygulamaları (Yüz 

yüze/Ücretli/1 gün) 
 Ülkemiz işletmelerimizden iki adet ve uluslararası 1 adet vakayı 

belirlenmiş yedi aşamalı çözümleme formatı ile etkileşimli öğrenme 
ortamında çözümleme 

 Kişisel, ekip ve kurumsal teşhis ve müdahale konularını 
etkileşimli öğrenme ortamında tanımlama, çözümleme ve 
değerlendirme  

 Profesyonel kurgu ile çekimleri gerçekleştirilmiş “Terkedilmeyen 
Alışkanlıklar” vakasının eğitim sonrası katılımcılar tarafından 
izlenerek değerlendirilmesi 

 Programın ikinci gününün AA Kurumsal Gelişim ve Elazığ TSO-KGA tarafından 
değerlendirilmesi ve üçüncü günü planlama(Çevirim içi/Ücretsiz) 

 
 
2.3  “Eylemlerden Davranışa, Davranışlardan Yetkinliklere Çalıştayı” (Yüz 

yüze/Ücretli/1 gün) 
 Seçilen örnek yetkinlikleri ve davranışları sırasıyla okuma ve 

anlamlandırma 
 Verilen 16 adet kısa vakayı okuyup örnek olarak verilen yetkinlik 

davranışlarıyla ilişkilendirme 
 Genel olarak vakayı değerlendirme (Olumlu/Olumsuz) 
 Vakalardaki eylemleri belirleme 
 Eylemleri davranışlar ile ilişkilendirme  
 Davranışları yetkinliklerin altında konumlandırma 

(Olumlu/Olumsuz) 
 Etkileşimli ortamda belirlenen baskın yetkinliği ve eşleştirilen vakayı 

değerlendirme 
 3 günlük programın tam kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma 

konusunu ETSO-KGA ile görüşme(Çevirim içi/Ücretsiz) 

2.4 “İş’te Planlama ve Koordinasyon Gelişim Programı”(ETSO-KGA ile 
program içeriği özel kesim olarak yapılandırılacaktır)  

 

2.5  “Ekip Çalışması ve Yönetimi Gelişim Programı”(ETSO-KGA ile 
program içeriği özel kesim olarak yapılandırılacaktır)  

 

FAZ 3:  Elazığ TSO-KGA İç Eğitmen Seçme ve Geliştirme Süreci (Program kapsamı 
ve süreç adımları Elazığ TSO-KGA ile birlikte belirlenecektir.) 

 


