MURAT AKKAYA- Eğitim ve Gelişim Direktörü

1989 yılında ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler/ Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1991-2002 yılları
arasında İstanbul’da İktisat Bankası’nda, Eğitim ve İletişim Birim Yöneticiliğinin yanı sıra, Bank Of America ile
koordineli yürütülen proje kapsamında Kurumsal İletişim ve Değişim Lideri olarak görev yapmıştır. Sektörde, Bankacılık
Okulu olarak kabul edilen yapıda, 11 Yıllık görev süresi ve eğitim uzmanlığı dahilinde, toplam 900 potansiyel yönetici
adayına yönelik modül eğitim programlarını dizayn ederek, organizasyon ve koordinasyonu ekibiyle birlikte sağlamıştır.
1992-1999 yılları arasında sektörde ilk olarak tepe yönetimden en alt seviyeye kadar aşamalı yapılandırılmış, Yöneticilik
Eğitimleri alanında tek merdiven sistemi özelliğini taşıyan ve bir Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından 7
yıl boyunca kesintisiz olarak Kuruma özel yürütülen Yönetim, Koçluk ve Beceri Gelişim Modül Program Sisteminin
tasarlanması, sistematiğin geliştirilmesi, koordineli olarak yürütülmesi süreçlerini yönetmiştir.
2001-2002 yılları arasında Bankanın Fona devir olması ve Tasfiye kararını takip eden dönem içersinde, “İşten Çıkarma ve
Yeniden İşe Yerleştirme Programının” tasarlanarak, yapılandırılması ve uygulamaya geçirilmesinde görev yaptıktan sonra,
Ankara’da Türkiye genelinde uygulanan İstihdam, Eğitilmiş İşgücü ve Bölgesel Gelişimin desteklenmesini hedefleyen ve 2
fazda gerçekleştirilen bir Dünya Bankası Projesinde, 2002-2009 yılları arasında İŞKUR bünyesinde yürütülmekte olan
“Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetlerinin” hazırlanması, tanıtılması, uygulamaya geçirilmesinden, ülke genelinde tüm il
müdürlüklerinin projeye hazırlanması, eğitilmesi ve desteklenmesinden sorumlu ekipte Proje Danışmanı ve Takım Lideri
olarak görev yapmıştır. 2009-2010 tarihleri arasında AB-Aktif İstihdam Tedbirleri II projesi kapsamında İŞKUR
bünyesinde ECORYS/ Nederland BV danışmanı olarak görev yapmıştır. İŞKUR İl Müdürlüklerinin Model Ofis yapısında
İşveren Ziyaretleri Eylem Planı çalışmaları kapsamında Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlere
destek olmuş, ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinde kurum içi eğitmen havuzu oluşturulması, ileri eğitmenin eğitimi
programları ile kurum içinde eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim değerlendirme sisteminin oluşturulması, kurum içi
kolaylaştırıcı ekibinin oluşturulması, eğitilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür.
Profesyonel çalışmalarının yanı sıra, destek verdiği gönüllü faaliyetler kapsamında; Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı ve
ODTÜ Mezunlar Derneği kapsamındaki üniversiteli gençler ve yetişkinlere yönelik Mentorluk/ Koçluk, Yaşam Boyu
Öğrenme, ve Kariyer Danışmanlığı alanlarında 2002-2009 yılları arasında çalışmalar yapmıştır. Beyaz Nokta® Gelişim
Vakfı/ Kigep Projesi kapsamında çeşitli görevlerde bulunmuş, moderatörlük, mentorluk ve koçluk desteği sağlamış, Kişisel
Gelişim Programı “Kigep” ve AB Hibe Programı kapsamında “Yapabilirsin”, İngiltere Büyükelçiliği tarafından Chevening
Elçileri Mentorluk Projesi' kapsamında 'Mentorluk Becerileri' workshop programları ve benzeri projeler dahilinde çeşitli
eğitimler gerçekleştirmiştir. SHÇEK, Boyner, UNPF ve Peryön’ün paydaş olarak yer aldığı, Kadın Güçlendirme
alanındaki çalışmalara örnek teşkil edebilecek, “Nar Taneleri” projesi kapsamında mentorluk sisteminin geliştirilmesinde,
mentorlara ve menteelere yönelik mentorluk eğitimlerinin hazırlanarak, verilmesi ve proje kapsamında 2009-2010 yılları
arasında, yaşam ve kariyer gelişimi hedeflenen genç kızların “Kariyer ve Meslek seçimi” eğitimlerinin gerçekleştirilmesine
destek vererek, söz konusu eğitim programlarının hazırlanması ve sunulmasını içeren çeşitli görevlerde bulunmaktadır.
2006-2007 yıllarında The Coaches Training Institute tarafından 5 Modül olarak gerçekleştirilen ICF tarafından akredite
edilmiş olan 116 saat süreli Co-Active Coaching programının ardından, NBCC’nin bir alt kurumu olan CCE tarafından
geliştirilmiş, BÜKAM tarafından Türkiye’ye uyarlanmış olan 6 aylık Uluslararası Kariyer Geliştirme Danışmanlığı Sertifika–
(GCDF Turkey) Programını 2009 yılında tamamlamış olup, Mentor Danışmanlık bünyesinde Eğitim ve Gelişim Koordinatörü
olarak öğrenme alandaki gelişim yolculuğuna katılmakta olduğu eğitim, projeler ve yapmakta olduğu çalışmalar çerçevesinde
devam etmektedir. Kendisi 1967 Ankara doğumlu ve 2 çocuk babasıdır.
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