
 

Basın Bülteni                                               11 Şubat 2015 

 

 
Geniş bir coğrafyaya yayılan Anadolu Grubu, çalışanlarını tek dokunuşla  

aynı çatı altına toplayan eğitim ve gelişim programı AG Akademi’yi hayata 
geçiriyor 

 

Anadolu Grubu çalışanlarını 
AG Akademi’de buluşturuyor 

 
Anadolu Grubu, bilgiye ulaşmada sınırları kaldıran, sürekli öğrenmeyi mümkün kılan ve iş 
performansına doğrudan etki edecek online eğitim ve gelişim platformu AG Akademi’yi 
kurdu. 
 
18 ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada ve 10 farklı sektörde sürdürdüğü faaliyetlerini bir 
gelişim platformunda toplamayı hedefleyen Grup, AG Akademi’yle yurt içi ve yurt dışındaki 
tüm çalışanlarını dijital kütüphane, eğitim koleksiyonu ve video serileri gibi birçok gelişim 
aracına yakınlaştırıyor.  
 
Anadolu Grubu, Atlantik’ten Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada 18 ülkeye yayılan ve 
10 farklı sektörde faaliyet gösteren çalışanlarını, ‘tek bir dokunuşla’ aynı çatı altında 
buluşturan AG Akademi’yi hayata geçirdi. AG Akademi sayesinde, lokasyon farkı 
gözetmeksizin tüm kullanıcılara eşit gelişim fırsatı ve özgürlüğü sunuluyor. 
 
Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisinden yola çıkarak hayata geçirilen AG Akademi, 
Grubun ‘İnsan odaklı olmak’ ve ‘Bilgiye öncelik vermek’ temel değerleri çerçevesinde, 
çalışanlara diledikleri yerden, diledikleri zaman, diledikleri teknolojiyle gelişim fırsatı 
sağlarken, Grup içerisinde süregelen dijital İK anlayışını da devam ettiriyor.  
 
AG Akademi, dijital kütüphane, eğitim koleksiyonu ve video serileri gibi birçok gelişim aracına 
ulaşımı, masa üstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara ve tabletlere de taşıyor. İndirdikleri 
uygulamayla çalışanlar mobil eğitimlere, makale, kitap özetleri ve videolara artık akıllı telefon 
ve tabletlerinden de erişebiliyor. 
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Liderler için fark yaratan bir dokunuş: ‘Leader’s Touch 
 
AG Akademi bünyesinde ayrıca hızla değişen küresel rekabet koşullarına liderleri 
hazırlayabilmek amacıyla “Leader’s Touch” isimli liderlik gelişim programı da sunuluyor. 
Anadolu Grubu şirketlerindeki 3 farklı yönetim kademesi için tasarlanmış olan Leader’s Touch 
programı, 3-4 Mart 2015 tarihlerinde Anadolu Grubu üst yönetiminin katılacağı Liderlik 
Zirvesi ile başlayacaktır.  
 
Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Osman Alptürer, projenin en önemli ilham 
kaynağının Grubun stratejileri arasında bulunan sürdürülebilirlik fikri olduğunu vurgulayarak 
şöyle konuştu: “Grubumuz çatısı altındaki şirketlerin özel eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek, 
bir eğitim portföyü oluşturmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları stratejilerini iş hedefleriyle 
birlikte planlayan AG Akademi, çalışanlarımıza teknolojiyle gelişim fırsatı sunarken, Grup 
içerisinde dijital İK yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Günümüzde şirketlerin sunduğu eğitim ve 
gelişim imkanları artık iş seçiminde daha çok önem kazanıyor. Anadolu Grubu olarak, 
özellikle Y kuşağına “Leader’s Touch” Liderlik Gelişim Programımızı duyurarak Grubumuzdaki 
genç yeteneklerin gelişimlerine verdiğimiz önemin altını çizmek istiyoruz. AG Akademi ile, 18 
ülkede faaliyet gösteren bir Grup olarak, farklı coğrafyalardaki 29.000 çalışanımızı, online bir 
platformda buluşturmanın pratikliğini yaşayacağız. Bu sayede, yurt dışında görevde olan 
15.000 çalışanımızı da yeteneklerini geliştirecekleri eğitim programlarımıza dahil etmiş 
olacağız. Ayrıca, programla birlikte yetenek çekme projelerine destek sağlamayı da 
hedefliyoruz.” 
 
 
Anadolu Grubu Hakkında 

Türk iş dünyasının köklü kurumlarından olan Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan Aileleri tarafından 
kuruldu. ‘Anadolu’yu Dünyaya, Dünyayı Anadolu’ya Bağlayan Yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe 
taşıyan Grup, Atlantik’ten Pasifik’e Türkiye dâhil 18 ülkede, 75 şirket, 61 üretim tesisi ve 29 bine yakın 
çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 
 
Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar, çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiği iş 
birlikleriyle, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. 
 
Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla içecek, otomotiv, perakende ve finans alanlarına yoğunlaşan Anadolu 
Grubu, son yıllarda bilişim, enerji, gıda, gayrimenkul ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını 
genişletti. 
 
Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, 
Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla sürdürüyor. 
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