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Editörden
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun !?
Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, "kadınların
sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını"n alkışlandığı bir gün öyle değil mi? Peki adı 8 Mart olmayan günlerde
kadınlar neler yaşıyor gelin bir bakalım… Biz susalım rakamlar
konuşsun.
Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre 2021'de 2019'a
kıyasla 13 milyon daha az kadın istihdam edildi. Çalışma
çağındaki erkeklerin yüzde 68,6'sına kıyasla, 2021'de dünyadaki
çalışma çağındaki kadınların yalnızca yüzde 43,2'si istihdam
edildi. COVID-19 salgını sırasında çalışma dünyasında daha da
artan kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik yakın gelecekte de devam edecek.
Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada, kadınlardan Covid-19 salgını öncesi
ve sonrası ekonomik durumlarını tanımlamaları istendiğinde, salgından önceki
ekonomik durumlarını orta halli olarak tanımlayan yüzde 86’lık kesimin salgın
sonrası yüzde 66’ya düştüğü, salgın öncesi yoksul ve çok yoksul tanımlayan yüzde
10’luk kesimin ise salgın sonrası yüzde 33’e çıktığı görülüyor.
Yine ülkemizde yapılan bir başka araştırma raporuna göre, kadınların dörtte biri
çalışma yaşamında asgari ücrete bile ulaşamadı. Ev işçisi kadınlar sosyal güvenceden
mahrum kaldı. Salgın başından bu yana 600 bin ev işçisi kadın işsiz kaldı. Tarım
alanında çalışan kadınların yüzde 94’ünün sigortası yok. Hükmedilen nafakaların
yüzde 79’u kadınlara ödenmedi. Kadınların sorunlarına ilişkin haberler yetersiz kaldı.
Ve kadın olmanın bedelini canıyla ödeyen kadınlar yine zirvedeydi… 2021’de en az
367 kadın erkekler tarafından katledildi, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
18 yılda en az 6 bin 732 kadın öldürüldü. Geçen 10 yılda, 10 kadından biri en az bir
kere en az bir cinsel şiddet türüne maruz bırakıldı. Kadınların yüzde 38’i şiddet
mağduru. Beş kadından biri fiziksel şiddet görüyor.
Kadının tüm unvanların ve kimliklerin ötesinde yaşam hakkı, eğitim hakkı, barınma
hakkı ve ‘insan’ hakkı her geçen gün biraz daha azalıyor. Kadınların topluma yaptığı
katkıları alkışlarken bir taraftan kadınların ve kızların birçok ülkede olduğu gibi
bizim ülkemizde de özgürce yaşama, eğitim ve istihdam konusunda engellerle karşılaşmaya devam ettiği acı bir gerçek... Birçok kurum ve STK bu engelleri yıkmak için
kız çocuklarını eğitime, kadınları istihdama kazandırmak için ‘cinsiyetçi eşitlik”
çalışmalarına imza atıyor. Çünkü kadınları güçlendirmenin daha iyi bir dünya
yarattığını biliyorlar. Çünkü kadınlar ve kız çocukları için fırsat eşitliğini desteklemek
bir sosyal sorumluluk projesi değil, aydınlık bir gelecek için bir zorunluluktur.
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Mozaik
Türkiye’deki çalışanlara göre iş dünyasının geleceği
‘kişisel markalar’
PwC Türkiye, Geleceğin
Çalışma Hayatına dair
Umutlar ve Endişeler
Araştırması 2021 ile
ülkemizdeki çalışma
hayatına ve çalışanların
nasıl hissettiklerine dair
kapsamlı bir rapor ortaya
koyuyor. Araştırmada; 25
farklı şehir ve 29’u aşkın
sektörden, farklı büyüklüklerdeki şirketlerde çalışan 414 kişi
yer aldı. Farklı yaş gruplarından katılımcılar, çalışma hayatının
geleceği, bunun bireylere olan etkileri, işverenlerden beklentileri
ve geleceğin yetkinliklerine yönelik soruları yanıtladı.
Türkiye’deki çalışanların %42’si işlerinin geleceğinden endişe
ederken, küresel araştırmalarda bu oran %50. Katılımcıların
%59’u işin geleceği ve gelecek nesillere etkisi hakkında endişe
duyuyor. Kadınların %49’u, erkeklerin ise %36’sı ise iş dünyasının
geleceğinin kendilerine etkileri konusunda endişeli. Araştırmaya
katılanların %64’ü, geleneksel işe alım modelinin değişeceğini,
şirketlere becerilerini satacakları ‘kişisel markaları’ olacağını
vurguluyor. Küresel araştırma sonuçlarında bu oran %48 olurken;
Türkiye’de iş piyasasında rekabetin yüksek olması, Gig işlerin
artması, Z jenerasyonunun sosyal medya ve freelance işlere
yatkınlığı gibi sebeplerle, kişisel markalara olan güven ve beklentinin küresel araştırmaya göre daha yüksek olduğu görülüyor.

MechSoft’un koltukları kadın yöneticilere emanet
Kurulduğu ilk yıllarda
toplam çalışan sayısına
göre %10 oranında kadın
çalışanı bulunan MechSoft, 2022 yılı itibariyle
bu oranı %45’e yükseltti.
Alanlarında uzman kadın
yöneticilerin önemli görevleri paylaştığı
MechSoft, aynı zamanda
bilişim teknolojileri sektöründeki kadın istihdamını artırmaya
yönelik faaliyetlere de ağırlık veriyor. Deloitte Fast 50 programı
kapsamında birçok kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji
şirketinden biri seçilen MechSoft, Bilişim Teknolojileri sektörüne
kadın dokunuşunu getiriyor.
İnsan Kaynakları, finans, iletişim gibi insan ilişkileri yönetiminin önem taşıdığı departmanlardaki koltuklarda özellikle kadın
yöneticileri konumlandırıyor. MechSoft CFO’su Ayça Kanver;
“İş ortaklığı yaptığımız firmalarla yalnızca dijital dönüşüm
yolculuğuna çıkmıyoruz aynı zamanda tümüyle insana dokunan
bir işimiz var.” diye belirtiyor. Kanver; “Odağında insan olan
böyle bir yolculukta kadınların bilgisi, sezgisi ve öngörüleri
bizi besliyor ve günden güne gelişiyoruz. İşte bu vizyonla, hem
firmamızdaki kadın çalışan sayısını artırmak için hedefler koyuyor hem de seminer ve eğitimlerle çalışanlarımızı destekleyerek
yönetici pozisyonlarında konumlandırıyoruz.” diye ekliyor.

Aksigorta’da çalışma kültürü değişiyor
Aksigorta, çalışma kültüründe köklü ve önemli değişimleri hayata geçirdi. Pandemi sürecinin başından
bu yana yürüttüğü uzaktan çalışma sistemini, kalıcı hibrit modele dönüştürdü. Bu kapsamda işin geleceğinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geleneksel hiyerarşik yapıyı ortadan kaldıran Aksigorta, çevik dönüşümle
çalışanların bilgi ve deneyimlerini rahatça paylaşabildiği, sonuç odaklı bir ortam yarattı. Smart@Work
adı verilen hibrit çalışma modeli ile uzaktan çalışmayı kalıcı kurum kültürü haline getiren Aksigorta,
yeni nesil ve dijital dünyaya uyumlu şekilde fiziksel birlikteliği zorunluluk olmaktan çıkararak, esnekliğe,
özgürlüğe ve değer üretmeye odaklı bir yapı oluşturdu.
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Pandemi sürecinin başından bu yana iş süreçlerimizi
hiçbir aksaklık yaşamadan evlerimizden yürütebiliyoruz. Uzaktan çalışma modelinin getirmiş olduğu
esneklik ve verimliliği; uzaktan çalışmaya elverişli rollerde pandemi sonrasında da kalıcı bir çalışma
kültürü haline getirdik. Ofiste birlikte olmanın avantajlarından faydalanabilmek için çalışanlarımız, ayda
minimum 5 gün ofisten çalışacaklar. Böylelikle ofisler, her gün gelinen bir çalışma mekânı olmaktan çok,
iş birliğinin, birbirinden öğrenmenin, sosyalleşmenin ve yaratıcılığın arttığı odaklı kullanım mekânı haline gelecek.
Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek, verimliliği arttırmış olacağız. Ofislerimizi de bu anlayışla,
baştan aşağı geleneksel çalışma dizaynından çıkarıp, Smart@work anlayışımıza göre yeniledik. Aynı anlayışla işin geleceğine
bugünden yatırım yapan Sabancı Topluluğu ile ortak çalışma prensiplerini benimsiyoruz” diye konuştu.
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Her üç kadından biri yeni normalde şirketine eksi not verdi
Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in, Curiocity araştırma şirketi ve YenidenBiz
Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Çalışan Kadın ve Anne Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, her üç kadın ve anneden biri, şirketlerine yeni normal sürecinde eksi not verdi.
İş arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi özleyen, ancak ofise tam zamanlı dönüş fikrine de tedirgin yaklaşan kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları en büyük zorluklar ise yoğun çalışma temposu, iş ve özel yaşam/aile
dengesini kurulamaması ve fırsat eşitsizliği olarak sıralanıyor.
Pandemi döneminde olduğu gibi post-pandemi döneminde de çalışanların bazı zorluklar yaşamaya devam
ettiğini söyleyen Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, evde ve işte olmak üzere ‘çifte vardiya’ yapan
çalışan kadın ve annelerin daha savunmasız kaldıklarını söyledi. Uysal, “Salgın sürecinde kadınların iş
gücünden çıkma oranı erkeklerin iki katı, profesyonel iş hayatına dönmeleri son 30 yılın en düşük seviyesinde. ‘Büyük İstifa’ olarak adlandırılan trende bakarsak, ABD’de Eylül 2021 itibarıyla yaklaşık 4,5 milyon
Amerikalı işinden istifa etti. Çoğu anne ‘Çocuklar mı yoksa iş mi?’ tercihini yapmak zorunda kaldı. Salgın
döneminde her üç kadından birinin işini bırakmayı veya kariyerlerinde ‘vites küçültmeyi’ düşünmesi, yaşanan durumu net olarak
ortaya koyuyor. Şirketler, çalışan kadınlar ve anneler üzerindeki olumsuz etkileri telafi edecek önlemler almadığı sürece, kadınlar
omuzlarındaki orantısız yükü taşımaya devam edecekler” diye konuştu.

“Çalışana değer veren yeni bir iş kültürü
anlayışı yükselişte”

Hibrit ofisler yeteneklerin ortaya
çıkmasında büyük önem taşıyor

Microsoft, global çapta
9600 saha çalışanıyla
yürüttüğü araştırmanın
sonuçlarını “İş Trendleri
Endeksi Özel Raporu”
başlığı altında paylaştı.
Elde edilen sonuçlara göre
saha çalışanlarının %62’si
çalıştıkları şirketin yeni
bir kültür yaratmayı önceliklendirmediğini belirterek, iş hayatında çalışana değer veren
bir kültürün parçası olmak istediklerini ifade ediyorlar.
Küresel çapta var olan iş gücünün %80’ini oluşturan 2 milyar
saha çalışanı, geçtiğimiz iki seneye damgasını vuran pandeminin
getirdiği zorlukları en ağır şekilde hisseden çalışan grubu oldu.
Pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüm masa başında
çalışanlara büyük kolaylıklar sunarken, saha çalışanları bu alanda
yaşanan gelişmelerden yeterlince faydalanamadı. Konuyla ilgili
görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü
Ozan Öncel, “Ofis dışında bulunan saha çalışanlarının üretkenliği, deneyimi, saha bilgileri ve öngörüleri şirketler için her
geçen gün daha da değerli hale geliyor. Bu çalışanların kurum
bilgi ağına katılımının sağlanmasının önümüzdeki dönemde en
önemli başlıklarından biri olacağına inanıyoruz” dedi. Araştırmadan elde edilen veriler, hemen hemen tüm işletmelerin “çalışan
iyiliğini sağlama” ve “etkili iş sonuçları alarak büyüme” arasında
denge kurmakta güçlük çektiğini gözler önüne seriyor.

Pandemi etkilerinin
halen sürdüğü ve bu
süreçte alınan önlemler
çerçevesinde iş gücünün
önemli bir miktarının
uzaktan çalışmaya devam
ettiği günümüzde hibrit
çalışmaya uygun ofis
dizaynının önemi artmış
durumda. Ev ve ofis
birlikteliğini içeren “hibrit çalışma” yöntemi ofis çalışanlarının
büyük bir çoğunluğu tarafından belirlenirken, ofislerdeki çalışma
alanlarının yeniden tasarlanma ihtiyacı da ortaya konuyor. Hibrit
ofis tasarımlarda da en önemli kriterlerin başında uzakta olan
yeteneklerin iş yapış sürecine dahil edilmesi ve geniş bir yetenek
havuzundan mesafelere bakılmaksızın yalnızca becerilerine göre
seçilme kriterini öne çıkarıyor.
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Avrupa çapında yeni bir oluşum olan Studio Alliance birliğinin
Türkiye’den seçilen tek mimarlık şirketi olan DİEM’in Genel Müdürü C.Melih Şamlı, yurt içi ve yurt dışındaki bazı firmaların hibrit
ofis tasarımlarını gündemlerine aldıklarını belirterek “Şirketlerin
marka ve kültürünü yansıtmak yolunda önemli yapıtaşlarından biri
olan ofisler artık hibrit tarzını yansıtmak zorunda. Şirketler, hibrit
bir ofis bünyesinde çalışacak olanları artık çok farklı ve geniş bir
skaladan seçebiliyor. Mesafe kavramı olmadan küresel ölçekte bile
becerileri yüksek kişileri bünyeye katmak kolaylaşıyor” dedi.

DHL Global Forwarding üst üste
3. kez “En İyi İşveren” seçildi!
Çalışan deneyiminde yarattığımız fark ile Top Employer Enstitüsü tarafından
üst üste 3. kez “Top Employer” sertifikası almış olmaktan gurur duyuyoruz.
Stratejimizin gücü ve deneyimlerimizin zenginliğinden yararlanarak geleceği şekillendiren
inovatif çözümler sunmaktan ve insan odağımızdan asla vazgeçmiyoruz.
Bizimle birlikte buna inanan ve başarımızı sürdürülebilir kılan
çalışma arkadaşlarımızdan biri olmak ister misiniz?

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:
careers.dhl.com

Henkel, “Tüketici Markaları”
İş Birimi’ni hayata geçiriyor

Borusan Limanı’ndan İş Sağlığı ve
Güvenliğinde öncü çalışmalar

“Çamaşır ve Ev Bakım” ile
“Beauty Care” iş birimlerini Henkel Tüketici Markaları adı altında birleştirmeyi planlayan Henkel,
yeni organizasyon yapısını
en geç 2023 yılı başında
hayata geçirmek hedefiyle entegrasyon süreci
hazırlıklarına bir an önce
başlayacak. Yeni iş birimi ile Henkel; Persil ve Schwarzkopf gibi
ikonik markalarını ve Profesyonel İş Birimi’ni de dahil ederek,
tüketici markaları ve iş birimlerini tek bir çatı altında bir araya
getirecek ve büyüme hedefi doğrultusunda çok kategorili tek bir
platform oluşturacak. Henkel CEO’su Carsten Knobel, görüşlerini
“Güçlerimizi, gelecekteki kârlı büyümemiz için temel oluşturacak
şekilde, tüketici ürünleri iş birimlerimizde birleştirerek güçlü ve
entegre bir iş birimi oluşturacağız. Entegre Tüketici Markaları İş
Birimi; Henkel’e, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ekiplerimize önemli faydalar sağlayacak ve aynı zamanda oldukça dinamik
bir sektörde kendi geleceğini şekillendireceği sağlam bir konumda
olacak.” sözleriyle ifade etti. Knobel sözlerini, “Bu birleşme aynı
zamanda, kayda değer bir sinerji ve verim artışı yaratarak, hedefe
yönelik yatırımlarımızda kullanılmak üzere inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi stratejik önceliklerimiz için daha çok
kaynağı bize kazandırmış olacak.” şeklinde sürdürdü.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, iş sağlığı ve güvenliği
konusunu kapsamlı bir şekilde ele
alıyor, geçtiğimiz yıl IoT teknolojileri
kullanarak hayata geçirdiği Borusan
Port SafeCard ile çalışanlarına daha
güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.
Borusan Port SafeCard ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle
güvenli mesafelerde çalışmaları
hedeflenirken uygulama üzerinden
çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum
mesafeler tanımlanıyor. Aynı zamanda acil durumlarda toplanma
alanlarında bulunan çalışanların belirlenmesi, çalışanların hareketsiz kalma veya düşme gibi acil durumlarda kontrol noktalarına
uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak müdahale süresinin
minimuma indirilmesi hedefleniyor.
Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, 2022 yılı sonlarına doğru limana kısa süreli giriş – çıkış yapan tedarikçilerin de
SafeCard kullanımına olanak sağlayacak bir şekilde uygulamayı
genişleteceklerini ifade etti: “Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin
ve limana giriş yapan kişilerin güvenliği bizi yakından ilgilendiriyor. Dijital dönüşüm ve teknoloji desteği ile İSG konularında öncü
adımlar atmaya, sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz.”

Cisco’dan hibrit çalışmada yüksek verim sağlayacak inovasyonlar
Cisco, işletmelerin hibrit çalışma ortamında gerekli bağlantıları kurmak için ağları hızlıca
ölçeklendirmesini ve operasyonları dijitalleştirmesini sağlayacak yeni teknolojileri tanıttı.
Şirket, sektörün ilk üst sınıf Wi-Fi 6E erişim noktalarını, özel 5G bağlantısını ve Cisco Silicon
One ile yeni yüksek güçlü Catalyst 9000X serisini görücüye çıkardı. Cisco'nun DNA Spaces,
DNA Center ve Meraki gibi güçlü platformları sayesinde müşteriler, akıllı ve sürdürülebilir
çalışma alanları ve güvenli IoT özellikleri gibi hibrid çalışma için gerekli teknolojiyi istedikleri
ölçekte sadeleştirebilecek.
Cisco; şirketlerin evden, ofisten veya herhangi bir yerden çalışmaya olanak tanıyan hibrit
modelleri daha kolay desteklemesini sağlayacak yeni inovasyonlarını dün online olarak düzenlenen global bir lansmanla duyurdu.
Hibrit bir dünyada üretkenliğin temel unsurlarından biri olan Ağ; işletmelerin, okulların ve devlet kurumlarının daha iyi çalışmasına
yardımcı olur. İnsanlar istedikleri koşullarda çalışmak için daha fazla esnekliğe ihtiyaç duydukça şirketlerin her yerden çalışma yaklaşımı için gerekli bağlantıların kurulmasına olanak tanımak için dijital operasyonlarının ölçeğini hızla düzenlemesi gereklidir. Hibrit
çalışmadan tam verim alınabilmesi için şirketlerin teknolojiyi kullanma ve teknolojiden faydalanma biçimlerinin temelden değişmesi
gerekir. Daha fazla konum arasında daha fazla insanı ve cihazı birbirine bağlamak için herhangi bir kesinti olmadan her zaman en
iyi deneyimi sağlamak üzere her yerde kullanıma hazır kablosuz ağlara, daha yüksek ağ gücü ve esnekliğine, güvenilir bir sıfır güven
altyapısına ihtiyaç vardır.
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‘Bulut mutfak’ modeli çalışan adayların radarında
Pandeminin etkilediği pek çok sektörden biri de yeme-içme sektörü oldu. Pandemi ile başlayan değişim süreci birçok sektörü etkilediği gibi yeme-içme sektörünün de iş yapış şekillerini etkiledi. Kısıtlamalarla beraber
restoran ve kafelerin neredeyse tamamen online sipariş ve paket servise dönmesi yeme-içme sektöründe yeni
iş modellerinin doğmasına zemin hazırladı. Bunlardan biri de “bulut mutfaklar”. Restoran ve kafeler çalışacak eleman bulmakta güçlük çekerken, pandemiyle dengeleri alt üst olan yeme-içme sektörünün yeni gözdesi
ve belki de kurtarıcısı olan yeni iş modeli “bulut mutfaklar” adayların da gözdesi haline gelmeye başladı.
Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, adayların bu ilgisini gündeme taşıdı.
Bulut mutfağın yenilikçi çözümler arayan 24 Saatte İş adayları tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirten
24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, şunları söyledi: “Uygulamamızdaki adayların başvurularını ve
yeme-içme sektöründeki şirketlerin ilanlarını inceledik. Avane Clouds Kitchen ilan detaylarının incelenme
oranı zincir restoranlara göre ortalama yüzde 220 daha fazla iken Avane Clouds Kitchen’ın ilanlarına gelen
başvuru sayısı yine zincir restoranlara gelen başvuru sayısından ortalama yüzde 185 daha fazla. İş arama ve
işe alım konusunda radikal yenilikler yapmaya çalışan bir teknoloji şirketi olarak, hayat düzenimizin ve alışkanlıklarımızın değiştiği
bu dönemde yeniliklere adapte olmanın öneminin son derece farkındayız. Uygulamamızdaki adayların da bu hızlı değişime ayak
uydurması ve yaptığı işin hakkını veren yenilikçi girişimlere ilgi göstermesi bizi çok sevindiriyor. Bu iş ortaklıkları geliştikçe ve
yeni dünyanın yeni şartlarına adapte olan şirketler yükseldikçe bu durumun en büyük kazananı kullanıcılar ve adaylar oluyor.”

İş Bankası’nın “Geleceğe Orman” uygulaması
100 bin katılımcıya ulaştı
Türkiye İş Bankası’nın sürdürülebilir bir
gelecek hedefi kapsamında hayata geçirdiği
“Geleceğe Orman” uygulaması, 100 bin
katılımcıya ulaştı. İş Bankası da bugüne
kadar uygulama kapsamında kullanıcılar
tarafından TEMA Vakfı’na bağışlanan
fidanlara ek olarak 1.250 fidan bağışında
bulundu. Bankanın Eylül 2021’de İşCep
üzerinden müşterileriyle buluşturduğu
uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı
bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon
puanlar belli bir limite ulaştığında fidana
dönüşüyor. Başladığı tarihten bu yana 100 bin katılımcının 39,2
milyon karbon puan topladığı uygulama kapsamında 1.247 fidan
bağışı gerçekleşti.
Banka müşterileri İşCep üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak;
otomatik ödeme talimatı vermek, Bankamatik işlemlerinden
sonra makbuz almamak, dijital hesap özeti tercih etmek gibi
çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bisiklete binmek,
yürüyüş yapmak gibi günlük hayatlarındaki aktiviteler karşılığında karbon puan kazanıyor. Biriktirilen karbon puanların toplamı
1.000’e ulaştığında ise kullanıcılar, bu puanları TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapmak için kullanabiliyor ve TEMA Vakfı tarafından
adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep’ten ulaşabiliyor.
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Garanti BBVA’dan çalışanları için wellbeing programı:
İYİ Bak Kendine
Değişen koşullar karşısında esnekliği, iş-özel yaşam dengesini kurmayı
ve tüm çalışanlarının esenliğini
artırmayı hedefleyen Garanti BBVA,
çalışanları için “İYİ Bak Kendine”
wellbeing programını hayata geçirdi.
Bu programla Garanti BBVA, çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlayacak. Her bir çalışanın
bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine
yönelik özel cevaplar sunan İYİ Bak
Kendine programı çalışanlara sosyal
kulüpler, meydan okuma ve ilgi alanına yönelik etkinliklerle daha
fazla sosyalleşebilme imkânı da sunuyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yetenek ve Kültür İş
Ortaklığı ve İşe Alım Direktörü İlke Badraslı Temel, “Garanti
BBVA’nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde
çalışan deneyimini her geçen gün daha iyi bir noktaya taşımak yer
alıyor. Adını İş Yaşam ilişkisinin ilk harflerinden alan İYİ markamızın altında hayata geçirdiğimiz “İYİ Bak Kendine” wellbeing
programımız da bu amaca hizmet ediyor. Türkiye’nin önde gelen
sağlık kurumlarından ve wellbeing uzmanlarından aldığımız hizmetle, tüm çalışanlarımız için kişiselleştirilmiş ve çok kapsamlı
bir iyi yaşam programı sunuyoruz. “dedi.

Atama
Semra Adak - Webhelp

Ege Ermeç - HARIBO

Webhelp’te İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcılığına alanında tecrübeli bir isim olan Semra Adak getirildi.
2017 yılından beri Webhelp bünyesinde
farklı görev ve pozisyonlarda başarıyla
görev alan Adak, 2022 yılı itibariyle
Webhelp’in İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2017 yılında HARIBO Türkiye kariyerine başlayan ve bu süreçte önemli
başarılara imza atan Ege Ermeç,
HARIBO Türkiye Satış Direktörü
olarak sürdürdüğü görevine Ocak ayı
itibariyle HARIBO Türkiye Satış ve
Pazarlama Direktörü unvanıyla devam
ediyor. Ermeç; marka çatısı altında satış
ve pazarlama alanında sahip olduğu
uzmanlığı ve deneyimlerini artık yeni
pozisyonuyla sürdürüyor.

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği lisansının ardından İstanbul
Üniversitesinde aynı alanda yüksek lisansını tamamlayan Adak,
2001-2008 yılları arasında CMC’de Müşteri Danışmanı, Takım
Lideri, Operasyon Yöneticisi, Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak
görev yaptı. 2008 yılından itibaren finans sektöründe operasyon
direktör yardımcısı ve operasyon direktörü görevlerini yürüttü.
2017 yılında Webhelp’e finans projelerinden sorumlu operasyon
direktörü olarak geçiş yapan Semra Adak, 2020 yılının son
çeyreğinde Webhelp’in yeni hizmeti, İnsan Kaynakları
Danışmanlık ve Destek Hizmetleri şirketinin kuruluş ve
yapılandırılmasında görev aldı.

Ege Ermeç, Nişantaşı Anadolu Lisesi ve İsviçre’de aldığı lise eğitimi ardından lisans eğitimi için İngiltere’ye taşındı. Burada Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olarak lisans
eğitimini tamamladı. 1997 yılında iş hayatına telekomünikasyon
sektöründe başladı. Hızlı tüketim sektörüne Kraft Türkiye’de
Ticari Pazarlama Grup Müdürü olarak adım atan Ermeç, bu
sektörde farklı markalarla çalıştı. Uno Ekmek ve Birleşik Arap
Emirlikleri merkezli Agthia şirketinde kariyerine devam eden
Ermeç, hızlı tüketim sektöründe çalışmalarını sürdürerek 2017
yılında HARIBO Türkiye’de Satış Direktörü oldu.

Kaya Kurşun - Türk Henkel

Barış Karakullukçu - İş Bankası

Türk Henkel’de Beauty Care Genel Müdürlüğü görevine Kaya Kurşun getirildi.
Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü olarak çalışmakta olan Kaya Kurşun,
Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Barış Karakullukçu, İş Bankası ve
iştiraklerinin girişimcilik alanındaki
faaliyetlerini geliştirmesine katkı
sağlamak üzere Yeni Nesil Girişimcilik
İş Kolu Başkanı olarak görev alacak.
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Barış
Karakullukçu, Boğaziçi Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Koç
Üniversitesi Executive MBA programını
tamamladı. Kariyerine 1996 yılında
IBM & SA’da (I-Bimsa) Danışman olarak başlayan Karakullukçu, 1997 yılında PricewaterhouseCoopers’da (PWC) Yönetim
Danışmanı olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında danışmanlık
firması Accenture’da global iş çözümlerinden sorumlu olarak
25’den fazla ülkede görev yapan Karakullukçu, 2005’te Accenture Türkiye’ye geçip, 2010 yılında Şirket ortağı oldu. 2012-2016
arasında Mudo’da Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev
yaptı. 2017-2018 arasında Turkcell’in veri ve analitik odaklı dönüşüm programını yöneten Karakullukçu, ardından IBM’e Küresel
İş Hizmetleri Ülke Lideri olarak atandı. Karakullukçu 2020’de
Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu olan Kaya Kurşun, lojistik ve
finans alanındaki iş deneyimlerinin
ardından, Henkel’deki kariyerine 2008
yılında Türk Henkel Beauty Care Zincir Mağazalar Müşteri
Yöneticisi olarak başladı. 2013 yılında Türk Henkel Beauty Care
Ulusal Müşteriler Kanal Müdürlüğü pozisyonuna gelen Kaya
Kurşun, 3 yıl süresince bu görevde bulundu.
2017 yılında Türk Henkel Beauty Care Geleneksel Kanal Müdürü
olarak atandıktan sonra 2018 yılında Türk Henkel Beauty Care
Satış Direktörü oldu. Yine 2018 yılında Henkel Beauty Care Bölge
Satış Koodinatörü (Orta Doğu ve Afrika) görevine getirildi ve bu
görevine 2019 yılına kadar devam etti. Kaya Kurşun, Ocak 2022
tarihinden itibaren ise kariyerine Türk Henkel Beauty Care Genel
Müdürü olarak devam ediyor.
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CEO’lar en önemli İç İletişimcilerdir!
Derleme

- CEO'lar en önemli iletişimciler olmaya hazır mı? Yoksa zaten öyleler mi?
- Sessizlik iç iletişimde bir erdem olmalı mı?
- Ve iletişimcilerin çok kanallı bir yaklaşımı benimsemesi ne kadar önemli?
Gelin bu ve diğer 2022 iç iletişim trendlerine bir göz atalım.

G

ünümüzün İç İletişimi, dönüşüm süreçlerinin artan taleplerini karşılamak ve hepsinden
önemlisi, bazen zorlu değişim
yolunda herkesi bir araya getirmek için
sürekli olarak gelişmeli ve gelişmelidir.
Bu yüksek talepleri karşılamak için
2022'de iç iletişimde özellikle neyin önemli olacağını düşünüyorduk. En heyecan verici 7 iç iletişim trendini burada derledik.
CEO'lar iletişime öncelik veriyor ve
uygulamalarında iletişim öncü rol alıyor
En son Edelman Kurumsal İletişimin
Geleceği Raporu’na göre, iletişimin rolü
CEO'lar, yönetim kurulu üyeleri ve
C-Suite için maddi olarak daha önemli
hale geldi. O halde, bu yöneticilerin
kendilerini de iletişime daha fazla
dahil etme zamanı geldi.
LinkedIn gibi platformlarda CEO'lar
giderek daha fazla varlık gösteriyor ve
çok net mesajlar gönderiyor. İç iletişim
bundan ne öğrenebilir? Ve CEO'ları
iç iletişim için benzer çabalar göstermede
nasıl destekleyebilir?
Etkili CEO iletişimi için ipuçları
En büyük engel, genellikle CEO'ları ilk
etapta daha görünür olmaya ikna etmektir.
Buna karşı argümanlar genellikle zaman
eksikliğini ve CEO'ların kişiliğini (veya
eksikliğini) içerir. Bazıları spot ışığı için
doğmuş gibi görünüyor, diğerleri ise video
röportajları konusunda rahat değil. Ancak
özellikle dönüşüm süreçlerinde CEO'lar
artık iletişimde daha aktif rol almaktan
kaçınamıyor. Zaten CEO'lar, gerekli değişikliğin hedeflerini, nedenlerini ve koşullarını şeffaf bir şekilde iletmek için daha
da hazır olmak zorundalar. Ve gerçekten
başarılı olmak için, bu sadece onların
alabileceği bir rol.
Peki, bir iç iletişimci olarak, bunun
gerçekleşmesi için ne yapabilirsiniz?
• CEO iletişimi için kurumsal stratejiye
uygun odak konularını seçin.

• Özel, ancak uygun içerik biçimleri
geliştirin. . .
• Ardından bunları tutarlı bir şekilde
takip edin ve düzenli olarak yayınlayın.
• Tüm biçimler ve fikirlerle CEO'nun
kişiliğini göz önünde bulundurun.
Bazıları için açık Soru-Cevap oturumları
gidilecek yoldur; diğerleri için daha
küçük tartışma gruplarıdır.
• Biçimlerin uygulanmasıyla mümkün
olan her yerde destek olun ve CEO'nuzun
parlamasına izin vermek için en uygun
olanları seçin.
• Topluluk yönetimiyle ilgilenin ve gerekirse, hayalet yazma gibi işlevleri kullanarak
sorulara verilen yanıtları koordine edin.
En önemli sonuç, çalışanların duyulduklarını hissetmeleridir.
• Uluslararası bir şirkette çalışıyorsanız,
formatları seçerken kültürel farklılıkları
göz önünde bulundurduğunuzdan emin
olun! Hiyerarşi anlayışı diğer ülkelerde ve
kültürlerde sizinkinden farklı olabilir.
• CEO iletişimi kişisel ve hatta bazen biraz
duygusal olmalıdır - çalışanlar CEO'larının insani yönünü görmek ister.
Bunu aşmanın bir yolu yok: CEO'lar en
önemli organizasyonel iletişimciler arasında olmalı ve hatta belki de en önemlileri.
Açık ve kişisel bir iletişim tarzı benimseyerek, sadece tüm çalışanlar arasında
özgünlük ve şeffaflık yaratmakla kalmaz,
aynı zamanda tüm organizasyon genelinde
daha iyi liderlik iletişimini teşvik etmek
için rol modelleri olarak hareket ederler.
2. İletişim her zamankinden daha
acil ve daha kişisel hale geliyor
İç iletişim ve TikTok'un ortak
noktası nedir?
İlk düşünceniz şu olabilir: Hiçbir şey!
Ama ikisi de hikâye anlatmakla ilgili.
Ve bu, iç iletişimin popüler platformdan
bir veya iki şey öğrenebileceği yerdir.

TikTok hayranı olsanız da olmasanız
da uygulama özellikle genç nesiller için
içeriğin oluşturulma ve hikayelerin anlatılma şeklini değiştirdi. Çok kişisel mesajlar
verirken daha hızlı iletişim kurma eğilimimizi körüklüyor. TikTok'un algoritmasında, erişimin belirlenmesinde takipçi sayısı
değil, içeriğin kalitesi kilit rol oynuyor.
Gerçek şu ki, bir konuyu yaratıcı ve
kapsamlı bir şekilde açıklayabilen kısa
bir video, artık birçok kişiye uzun bir
metinden daha çekici geliyor. Statik bir
resim eşliğinde intranetteki klasik haber
makalesi neredeyse eski moda görünüyor.
Trendler ile denemeler yapın ve
çalışanlarınızı dahil edin!
İç iletişim bundan ne öğrenebilir?
Elbette TikTok tarzı videolar her konuya
uygun değil. Ancak bazı kampanyalarda ve ayrıca önemli stratejik konularda
çalışanların dikkatini yeni ve alışılmadık
bir şekilde çekmek çok faydalı olabilir.
Sonuçta amacınız mesajınızı iletmek ve
mümkün olduğunca çok insan tarafından
anlaşılmasını sağlamaktır.
İşte bu yüzden bu trendin dersi şudur: Yeni
formatları deneyin! Yeni hibrit çalışma politikanızı uzun bir yazılı metin yerine kısa ve
ilgi çekici bir video ile anlatmak mümkün
mü? Basılı bir broşür, yeni çalışanları, özellikle de gençleri işe almak ve yönlendirmek
için hala en iyi format mı? Yoksa burada
da işe alımdaki önemli adımları göstermek
için video parçacıkları gibi dijital formatları
birleştirme fırsatları var mı?
Ve iş gücünüzün içinde şaşırtıcı miktarda yaratıcı potansiyel bulunduğundan,
neden çalışanlarınızı bu çabaya dahil
etmeyesiniz? Örneğin, tüm çalışanların
belirli bir konuyla ilgili bir video gönderebilecekleri ve kendi hikayelerini anlatmak
için kullanabilecekleri bir video yarışması
düzenleyin. Ve belki bir şeyler bile kazanırız. İnsanlar ödülleri sever! Daha sonra
bu videoları intranetinizde veya çalışan
uygulamanızda öne çıkararak iş gücünüze
ün ve şan kazandırabilirsiniz.
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Advertorial

İş Yerinde Geri Bildirim Kültürü
Huawei Ar-Ge Merkezi’nden
Çalışan Bağlılığı Dijital Ölçümleme ve
Geliştirme Platformu: WeFocus

Organizasyon içerisinde sağlıklı ve güçlü
çalışan bağlılığı oluşturmanın ilk adımı ve
özellikle İK departmanlarının öncelik vermeleri gereken konu geri bildirim kültürü
oluşturmaktır. Şirket içerisinde pozitif bir
çalışma atmosferi oluşturmak, çalışanların
şirkete olan bağlılıklarının artması ve daha
yüksek performans göstermeleri, dolayısıyla organizasyonun büyümesi anlamına
gelirken; negatif bir atmosfere sahip olmak
ise aşırı rekabetçi bir kültür, çalışanların
mutsuzluğu, performans düşüklüğü, yüksek
işten ayrılma oranı ve şirketin başarısızlığı
anlamlarına gelebilir.

çalışanlar mutlu olur ve olumlu bir iş
ortamı oluşur. Mutlu olan çalışanlar daha
verimli ve istekli çalışır. Turnover oranı
düşer ve bu da yeni çalışan bulmak için
gereken zaman ve maddi kaynaklardan
tasarruf sağlamanıza imkan verir. Açık
iletişim, çalışanların yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla aralarındaki sorunları çözebilir ve
iş birliğini artırır. Geri bildirim kültürünün yarattığı zincirleme reaksiyon, sonuçta şirketin
büyümesi ve başarılı olması anlamına gelir.
Geri bildirim kültürü ile ilgili detaylı bilgi için
İş yerinde geri bildirim kültürü oluşturmanın avantajları yazımızı okuyabilirsiniz.

Organizasyonda pozitif ve çalışan bağlılığı
olan bir ortam yaratmanın en iyi yollarından biri geri bildirim kültürü oluşturmaktır.
Çalışanlarınızın şirketiniz, projeler, iç işleyiş
ve diğer çalışanlar hakkında düşüncelerini
paylaşmaktan çekinmedikleri bir çalışma ortamı yaratmak hem çalışanlarınızın
hem de şirketinizin başarılı olabilmesi için
gereklidir.

İş Yerinde Geri Bildirim Kültürü
Geliştirmek İçin İpuçları

Organizasyonunuzda Neden Geri
Bildirim Kültürüne İhtiyaç Var?
Her şeyden önce organizasyonda oluşturulan geri bildirim kültürü, çalışan bağlılığı
sağlar. Şirketine bağlı ve işinden memnun
olan bir çalışan farklı bir yerde iş aramaz
ve dolayısıyla çalışan sirkülasyonu düşer.
Düşüncelerine önem verildiğini fark eden

2. Geri bildirim konusunda
çalışanlarınızı bilgilendirin

1. Geri bildirim kültürü için işe alım
kültürünü de yeniden düzenleyin

Direkt olarak bir anket yayımlayarak işe
başlamayın. Bu ani değişim karşısında
olumsuz tepkiler alabilir ve çalışanlarınızın
bu yeni sürece karşı direnç geliştirmesine
sebep olabilirsiniz. Herhangi bir konudaki
herhangi bir yenilik böyle tepeden inme bir
şekilde asla gerçekleştirilmemeli. Öncelikle
geri bildirim vermek, fikir beyan etmek,
olumlu ya da olumsuz düşüncelerini paylaşmak çalışanlar için daha doğrusu insanlar
için kolay değildir. Özellikle yaşadığınız
ülkenin kültüründe böyle bir eğilim ve özgürlük ortamı yoksa bu tür yenilikler çok da
kolay olmayacaktır. Böyle bir ortamda çalışanlarınız size verdikleri geri bildirimlerin,
ne şekilde kendilerine döneceğinden emin
olamazlar ve korku süreci burada başlar.

Kültür aslında insanın kendisidir. Bu nedenle yeni çalışanları, geri bildirim kültürüne uygun olup olmadıkları konusunda
anlamaya çalışmak önemli. Şirketinizdeki
yenilikleri, var olan çalışanlarınızla birlikte şirketinizde uygulamaya başlayın ve
bundan sonra işe alım kültürünüzü de geri
bildirim kültürüne göre yeniden şekillendirin. İşe alım sürecinizde gelişime, öğrenmeye ve geri bildirime açık olan çalışanları
arayın. Geri bildirim kültürünüze olumlu
tepki veren potansiyel çalışanlar, gelişime
ve ilerlemeye daha açık olabilirler.

Geri bildirim konusunda yaptığınız çalışmaları, kullanacağınız araçları ve araçların
detaylarını çalışanlarınızla paylaşın. Eğer
şirket içerisinde anonim anketlerden
yararlanmayı planlıyorsanız, kişisel bilgi ve
verilerin gizliliği için kendi IT departmanınız
ve sisteminizden bağımsız, üçüncü taraf bir
uygulama kullanmanız, çalışanlarınızın daha
açık şekilde geri bildirim vermesini destekleyebilir. Üçüncü taraf bir uygulamanın
anonim anketlerinden yararlanacaksanız,
kişisel verilerin korunduğunu, paylaşılan
bildirimlerin tamamen anonim kalacağını ve

sistemin güvenilirliğini mutlaka vurgulamalısınız. Sürecin nasıl işleyeceği ve devamlılığı hakkında detaylı bilgi vermelisiniz. Açıklık, şirketinizde yaratmaya çalıştığınız geri
bildirim kültürü için ilk adımınız olacaktır.

3. Geri bildirim için ısrarcı olmayın
Geri bildirim yanıtları için çalışanlarınızı
zorlamayın. Bazen acilen öğrenmeniz ve
çözmeniz gereken konular olabilir ancak
çalışanlarınıza bir deadline vererek, sürekli
sıkıştırarak olumsuz tepkiler ve negatif
eleştiriler alabilirsiniz. Çalışanlarınız için
yoğun bir dönem olabilir ve böyle zamanlarda anket katılımı konusunda baskı yapmamak hem yaptıkları işe hem de kişisel
olarak onlara saygı duyduğunuz anlamına
gelir. Hatta bazen çalışanlar bazı anketleri
herhangi bir sebepten dolayı yanıtlamak
istemeyebilirler. Bu tür durumlar da size
veri sağlayabilir. Anketlerinize ‘Yanıtlamak
istemiyorum’ şıkkı ve isteğe bağlı olarak
yanıtlayabilecekleri bir açıklama kısmı
ekleyebilirsiniz.

4. Yüz yüze iletişimi unutmayın
İletişim farklı şekillerde gerçekleştirilebilir
ancak yüz yüze iletişim her zaman en
samimi ve en doğru iletişim şeklidir.
Çalışanlarınızla direkt olarak yüz yüze
iletişim kurmaya çalışın. Özellikle yöneticilerinizi yüz yüze açık iletişim konusunda
cesaretlendirin ve bu konuda eğitim almalarına öncelik verin. Bütün çalışanlarınızın
bu tür bir iletişime benzer şekillerde tepki
vereceklerini düşünmeyin ancak zaman
içerisinde açık iletişimle çözülen problemleri ve ilerlemeyi gördükçe, bu iletişim
yöntemine kapalı olanların bile yeşil
ışık yaktığını görebilirsiniz.

5. Siz de geri bildirim vermeyi
unutmayın
Geri bildirim genellikle olumsuz bir değerlendirmeyle ilişkilendirilir. Siz çalışanlarınızdan sadece olumsuz geri bildirim alabilirsiniz. Bu durum çok normal ancak sizin
vereceğiniz geri bildirimler sadece olumsuz
olmamalı. Olumsuz bildirimlerin ardından
olumlu olanı eklemeyi unutmayın. Olumlu
geri bildirimler onları motive etmekle kalmaz aynı zamanda olumsuz geri bildirimlere de açık olmalarını destekleyebilir.
Geri bildirim kültürü oluştururken belki de
öncelikle yapmanız gereken, çalışanlarınıza
değişimler konusunda şirketi destekledikleri, ilerlemeye yardımcı oldukları için teşekkür etmek ve bu ailenin değerli birer üyesi
olduklarını söylemektir. Bu konuda destek
olmayanlarla ilgili bir yorum yapmak zorunda değilsiniz. Oluşturulan olumlu havayı
herhangi bir negatif cümleyle bozmamanız
ilerleme açısından daha iyi olabilir. Herkesi kapsayan genel bir teşekkür, olumsuz
tepkiler verenleri de bu olumlu havaya sokabilir. Ancak bazı durumlarda ön yargıları
kırmak, olumsuz kişileri olumluya çevirmek
mümkün olmayabilir. Tüm çabalarınıza
rağmen karşılık vermeyen çalışanların ne
sizin ne de diğer çalışanların motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisiniz.

Geri Bildirim Kültürü Kalıcı Olmalı
Geri bildirim kültürü oluşturmanın ve bunu
öğrenmenin başlı başına bir süreç olduğunu
ve zaman alacağını unutmayın. Bu kadar
çabadan sonra bunun geçici bir heves olmasına izin vermeyin. Burada amacınız geri
bildirimin sadece geçici bir proje olması
değil, şirketinizin gerçekten hayati bir organı, yani kültürünün bir parçası olmasıdır.

Daha sağlam bir kültür oluşturmak için geri
bildirimi çeşitlendirin. Farklı veri sağlama,
farklı bildirim verme şekilleri geliştirin ve
teşvik edin. Yıllık değerlendirme, klasik bir
yöntemdir ancak geri bildirim kültürünün
olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bunun dışında aylık hatta haftalık ve acil durumlarda
farklı sıklıklarda geri bildirim süreçlerinden
yararlanın. Elde ettiğiniz verilerle stratejiler
belirleyin ve çözüme doğru şekilde ulaşın.

Geri bildirim korkutucu değildir. Geri
bildirim özgürce yapılması gereken bir
süreçtir. Hiç kimseyi bu konuda zorlamayın.

Her yerde ve her zaman geri bildirim
alın. Çalışanlarınızdan geri bildirim almak
için anket tarihlerini ya da olağanüstü durumları beklemeyin. Her zaman iletişimde
olun ve kendinizi kilitli ve ulaşılmaz kalelere
hapsetmeyin. Geri bildirimin takvim randevusu gerektirmediğini sakın unutmayın.

WeFocus Geri Bildirim Sürecinde
En İyi Yardımcınız
Huawei Türkiye Ar-Ge ekibi tarafından
geliştirilen WeFocus, organizasyonunuzda
oluşturmak istediğiniz geri bildirim kültürü
için en iyi yardımcınız. WeFocus ile geri
bildirim almak istediğiniz her türlü konu ya
da problemle ilgili, çalışanlarınızın tamamen
anonim olarak yanıtlayabilecekleri anketle oluşturabilir ve istediğiniz verileri elde
edebilirsiniz. İster kendi sorularınızı hazırlayabilir ister akademik olarak doğrulanmış
WeFocus soru havuzundan yararlanabilirsiniz. WeFocus ile ilgili detaylı bilgi ve
ücretsiz demo için tıklayın.
Blog sayfamızdan İnsan Kaynakları’na
yönelik hazırladığımız içeriklerimizi de
takip edebilirsiniz.

Kişisel Enerjiyi
Optimize Etmenin
Beş Yolu
Bu günlerde pek çok profesyonel, işlerini
tek bir metafor kullanarak tanımlayabilir:
Mumu her iki uçtan birden yakmak.

3. Sosyal bağlantı
4. Amaç
5. Sağlıklı alışkanlıklar

Ne de olsa dünya yaklaşık iki yıldır küresel
bir pandeminin ortasında çalışıyor ve herkesi her gün yeni öngörülemeyen koşullara
uyum sağlamaya zorluyor. Birçoğu daha az
destek ve daha az kaynakla çalışırken daha
fazla proje ve sorumluluk üstlendi. Sonuç
olarak, insanlar kişisel enerji rezervlerine
dalıyor ve hızla tüketiyorlar - o kadar ki,
yakın tarihli bir Korn Ferry anketine göre,
Amerikalı profesyonellerin %81'i kendilerini şu anda pandeminin başlangıcından
daha fazla tükenmiş hissediyor.

Bu beş sütun üzerinde çalışarak ve bu
alanlarda olumlu ve sağlıklı yaşam tarzı
seçimleri yaparak, refahınız ve dolayısıyla
enerjiniz artacaktır. Kişisel enerjiyi kullanmanın bazı yolları:

Günümüzün zorluk ve aksaklıkları göz
önüne alındığında, çalışanların refahı
kuruluşlar için bir odak noktası haline
geldi. Aslında, yakın tarihli bir araştırma,
büyük şirketlerin %81'inin 2020'de bir
tür kurumsal sağlık programı sunduğunu ortaya çıkardı - 2008'deki %70'lik bir
sıçrama oldu. Yine de uzmanlara göre bu
programların çalışanlara ihtiyaç duydukları araçları sağlamada yetersiz kaldığını
söylüyorlar.
Enerji; sağlık, gelişim, geçim kaynakları,
neşe ve üretkenlik için gerekli olan yaşam
yakıtıdır. Şirketler kültürü pozitif refah
etrafında şekillendirdiğinde, bu enerjiyi
besler, çalışanları etkinleştirir ve güçlendirir ve böylece kârlılıklarını iyileştirir.
Kişisel enerji oluşturmak için beş refah
sütununa odaklanın
Çalışanların refahlarını sürdürmelerine
ve işyerindeki performanslarını optimize
etmelerine yardımcı olan beş temel sütun
belirledik:
1.Farkındalık
2. Esneklik

1. Alışkanlık yerine dikkatli davranarak
farkındalık pratiği yapın
Bilim, farkındalığın (şimdiye yönelik aktif,
açık dikkat); önyargıları ve otomatik alışkanlıkları azalttığını gösteriyor. Aslında,
bir çalışma, bir farkındalık pratiği olan
meditasyonun, insanların dürtülerini daha
iyi kontrol etmesine ve onlarla savaşmak
için daha az enerji harcamasına yardımcı
olabileceğini buldu. Günde birkaç dakika
bile meditasyon yapmak, insanları yavaşlamaya ve daha fazla dikkat etmeye, böylece
düşünce, duygu ve davranışlarıyla daha
uyumlu hale gelmeye teşvik eder.

artırdığını ve sağlığı iyileştirdiğini buldu.
Meditatif uygulamalar yoluyla şefkati
teşvik etmek, diğer faydaların yanı sıra
stres ve kaygıyı azaltmaya, bağlantıları
güçlendirmeye ve bağışlama kapasitesini
artırmaya yardımcı olabilir. İnsanlar daha
şefkatli hale gelerek profesyonel ve kişisel
ilişkilerinin kalitesini artırabilirler.
4. “Amacınızı yaşamak”
için amacınızı gerçekleştirin
İnsanlar ne işlerinin ne de hayatlarının
pasif alıcıları değildir. Çalışanlar, amaç
duygularını geliştirmek ve güçlü yanlarının kullanılmasını sağlamak için çalışmalarını ve çalışma ortamlarını yeniden
şekillendirebilir.
Çalışanlar işleri, işlerinin içeriği ve birlikte
çalıştıkları kişiler hakkındaki düşüncelerini değiştirmelidir. İnsanlar amaçlarını
gerçekleştirmenin yollarını bulduğunda,
kasıtlı olabilir ve dolu, anlamlı hayatlar
yaşayabilirler.

2. Zorluklarla baş başa kalarak
dayanıklılık oluşturun

5. Ayrılmayı ve rahatlamayı öğrenerek
sağlıklı alışkanlıklar yaratın

Zorluklar bir duygu kasırgasını tetikleyebilir. Olumsuz düşüncelere sahipken,
beklenen olumsuz sonuçlara alternatif
sonuçlar bulmak için zaman ayırın. Bu
olumsuz algının neden yanlış olabileceğini destekleyecek karşı kanıtlar bulun ve
yalnızca kaderci bir sonuca varmak yerine
en olası sonuçları belirleyin.

Araştırmalar, mesai saatleri dışında işle
ilgilenmeyen çalışanların daha yüksek
yaşam doyumu, daha iyi uyku ve daha az
duygusal yorgunluk bildirdiğini gösteriyor. Dahası, boş zamanlarını boş zaman
olarak değerlendiren çalışanların, işteki
sorunları ele alma gibi proaktif çalışma
davranışları sergilemeleri daha olasıdır.
Uzun vadede stresi azaltmak için çalışanlar rahatlamayı rutinler

3. Şefkat temelinde sosyal bağlantıları
derinleştirin
Şefkat eğitimi yalnızca koşulsuz nezaketi
desteklemekle kalmaz, aynı zamanda başkalarının mutluluğu ve iyiliği için derin,
yürekten bir dilek geliştirir. Araştırmalar,
şefkat geliştirmenin olumlu duyguları

inin bir parçası haline getirmelidir: sabahları meditasyon yapın, günlük bir dergiye
yazın, yoga yapın, hobilere zaman ayırın ve
sevdiklerinizle bağlantı kurun. Ayrılmak
ve rahatlamak için zaman ayırmak, kişisel
enerjiyi daha hızlı geri kazanacaktır

“DHL Global Forwarding olarak
biz insanlar için çalışıyoruz.
Elde ettiğimiz başarıların
arkasında da çalışanlarımız
olduğunun bilincindeyiz”
Deutsche Post DHL Grup’un havayolu, denizyolu ve
karayolu taşımacılığındaki uzman birimi DHL Global
Forwarding, üst üste üçüncü kez Top Employer
(En İyi İşveren) seçildi. Türkiye ve Levant İK Müdürü
İlknur Beyazıt’ın kaleminden, bu başarının arkasında
yatan temel yaklaşım ve İK uygulamaları….
Top Employer Enstitüsü tarafından bu yıl
da “En İyi İşveren” ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül,
çalışanlarımız için olumlu, güvenli ve
motive edici bir çalışma ortamı oluşturduğumuzun ve onlara ihtiyaç duydukları
desteği sağladığımızın kanıtıdır.

Forwarding, Freight Well-being” programı. Çalışan bağlılığına katkıda bulunan
bu programımız ile çalışanların görevlerinin, beklentilerinin, stres seviyelerinin
ve çalışma ortamının genel sağlıklarını
ve memnuniyetlerini nasıl etkilediğini
inceliyoruz.

DHL Global Forwarding olarak “İnsanları
Birleştirmek, Yaşamları Geliştirmek”
temel ilkesini benimsiyoruz. Bu prensibimiz sadece müşterilerimiz için yürüttüğümüz işlerde değil, çalışanlarımız için de
geçerli. Bu sertifika, sunduğumuz yaşam
boyu eğitim imkânları, esnek çalışma
ortamı ve çeşitlilik ile kapsayıcılığı içeren
şirket kültürümüz aracılığıyla yetenekleri
çekmek ve elde tutmak için gösterdiğimiz çabanın ne denli doğru ve yerinde
olduğunu da teyit ediyor. İş stratejisi, etik,
dürüstlük ve değerler, liderlik alanlarında
olağanüstü puanlar aldık ki bu kurumumuzun, motive ve saygın freight forwarding uzmanlarından oluşan en iyi takım
olma mesajını da sağlamlaştırıyor.

Tüm olası etkileşimleri ise "well-being"
terimi altında üç şekilde ilişkilendiriyoruz:
Sosyal olun, anda olun, aktif olun.

“Mutluluk” yaklaşımına odaklandık
Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz en son
girişimlerimizden bir tanesi “DHL Global

Çeşitlilik ve kapsayıcılığa
büyük önem veriyoruz
Dünyanın en büyük uluslararası şirketlerinden biri olarak sahip olduğumuz zengin
kültürel çeşitlilik, her yıl çalışanlarımızın
kültürlerini tanıtmak ve meslektaşlarıyla
paylaşmak için katıldığı DHL Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Haftası’nda kendini
gösteriyor. Tüm çalışanlarımıza eşit eğitim
ve gelişim fırsatları sunmakla birlikte,
herkesin memnuniyetle karşılandığı güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Ayrıca
çalışanlarımızın uluslararası kabul görmüş
yetkinlikleri edinebilmesi için de adımlar atıyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımız
başka bölgelerde ve hatta başka ülkelerde
görev alabiliyor.

Bunların yanı sıra ağ kurma etkinliklerinden kariyer programlarına ve yetenek
havuzlarına kadar kadın çalışanları desteklemek ve onlara ilham vermek için de
çok sayıda program uyguluyoruz.
Bu noktada Women at DHL Global
Forwarding, Freight girişiminin uluslararası üne sahip “Stevie Awards for Women
in Business” (İş Dünyasında Kadınlar için
Stevie Ödülleri) etkinliğinde Altın Ödül
kazanmış olması da bizim için ayrı bir
gururdur.
Liderlik yaklaşımımız herkesi
kapsayarak daha da önem kazanıyor
2022 yılı itibarıyla “Hepimiz lideriz,
bir takıma veya kendimize liderlik ediyoruz!” felsefesinden hareketle yönetici veya
bireysel çalışan ayırt etmeksizin, liderlik
davranışlarımız DPDHL Grup Temel
Yetkinlikleri olarak herkes için geçerli
oluyor. “Akıl, Kalp, Cesaret” başlıkları
altında saygı ve sonuç odaklı liderlik
davranışlarını içeren bu yaklaşımımız,
hepimizin ortak bir liderlik anlayışını
benimseyerek bireylerin, ekiplerin ve
nihayetinde tüm organizasyonumuzun
potansiyelini açığa çıkarmayı hedefliyor.

İyilik Ekonomisi
John Boudreau, Ravin Jesuthasan ve ben, Lead the
Work kitabımızda, birçok işin çalışan olmayan insanlar
tarafından yapılması gerektiği kavramını araştırmıştık.
Çalışan olmayan birçok müteahhit, danışman ve konser
işçisi kullanıyoruz. Biraz daha derin düşünün ve işlerin
ittifaklar, otomasyon, dış kaynak kullanımı ve hatta gönüllü
grupları aracılığıyla yapılabileceğini görürsünüz. Lead the
Work'ün önemli bir kitap olmasının nedeni, birçok işin çalışan olmayan insanlar tarafından yapıldığını bilsek de İK'nın
yetenek ekosisteminin bu kısmına nadiren dikkat etmesidir.
David Creelman
Yetenek ekosisteminin kitapta ele alınmayan başka bir yönü daha var: İyilik
istemek. Tamamen sanal bir iş dünyasına
girerken, bu iş yapma yöntemi her zamankinden daha önemli geliyor. Sizin için
nasıl değerli olabileceğini keşfedelim.
İyilik ekonomisi nasıl çalışır?
İyilik ekonomisi, güvenilir kişiler ağınız
tarafından yönlendirilir. Senin iyi karakterli olduğuna inanıyorlar ve sen de onlar
için aynı şeyi hissediyorsun. Bu bağlamda,
her şeyden önce iyi karakter, alan değil,
veren olduğunuz anlamına gelir. Onlardan bir iyilik istiyorsun, verecekler çünkü
biri senden bir iyilik istediğinde senin de
vereceğini biliyor. Bunun karşılıklı olması
gerekmediğini unutmayın. Ağınızdaki biri
sizden çok daha bilgili olabilir ve onlara
asla tavsiyeyle geri ödeyemezsiniz, ancak
biri yardım için size geldiğinde, o zaman
özgürce verecek türden bir karakter olduğunuzu bilirler.
İyilik ekonomisinde meydana gelen ana
iş aktivasyonları, tavsiye ve bağlantılardır.
Hangi başvuru sahibi izleme sisteminin en
iyisi olduğunu bilmiyorsanız, ağınızdaki
biri, zamanını bildiklerini paylaşmak ve
sizin durumunuzda mantıklı olduğunu
düşündüklerini tavsiye etmek için harcayacaktır. Bir kuruluşla bağlantı kurmanız
gerekiyorsa (belki de iş aradığınız için),
ağınızdaki biri sizi tanıştıracaktır. Bu
işlemlerin değeri yüksektir. Güvenilir
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bir uzmanla teknoloji hakkında tek bir
görüşme, 50.000 dolarlık bir danışmanlık
müdahalesinden daha değerli olabilir.
The New Old Boys Kulübü
Eski Erkekler Kulübü genellikle kötü bir
şey olarak kabul edilir çünkü yabancıları
dışlamanın bir yolu olarak görülür. Amaç
asla bu değildi. Amaç, çoğu zaman para
olmadan birbirlerine yardım edebilecek
bir insan ağı oluşturmaktı. Bu bir iyilik
ekonomisiydi ve güven üzerine kurulmuştu. Güven verimli bir ekonomiye yol açar.
Eski Erkek Kulübü veya herhangi bir
güvene dayalı ağ hakkında ilginç olan şey,
kuruluşunun işletmeler arası bağlantılar
değil, bireysel ilişkilerde olmasıdır. Bir şirketten iyilik almayacağım ama o şirkette
çalışan tanıdığım birinden alacağım.
Eski Erkek Kulübü, üyeleri için son derece
değerliydi. Yeni dünyada kendi kulübünüzü kurabilirsiniz ve yaşlı olmanıza
ya da çocuk olmanıza gerek yok. İyilik
ekonomisi o kadar rahat ve rahattır ki, ona
katılmak hiç iş gibi görünmeyebilir. Bu yanıltıcı olabilir. Sizin için son derece değerli
olabilir, bu yüzden ciddiye almalısınız.
Ağınızı oluşturma ve kullanma
Kendi ağınızı oluşturmanın sırrı özgünlük
ve çabadır. Özgünlük, yalnızca iş ilişkisine değil, kişisel bir ilişkiye sahip olmak
istediğiniz insanlarla bağlantı kurduğunuz

anlamına gelir. Sadece bir ağa sahip olmak
için bir ağ kurmaya çalışmakla kalmayıp,
insan olarak onlarla gerçekten ilgilenmelisiniz. Sanırım bu bir paradoks gibi,
amacınız ağ kurmak olmadığında en iyi
ağ kurarsınız.
Denklemin çaba tarafı daha basittir. Bir
ağ kurmak için yeni insanlarla tanışabileceğiniz gruplara katılmalısınız. Onları tanımak için çaba göstermelisiniz. İletişimde
kalmak için çaba göstermelisiniz. Bu
adımların hiçbiri zor değil, sadece yoğun
bir dünyada atlamak kolay. Ağınızdaki
biriyle bağlantı kurmak için 10 dakika
harcamanın, bir sürü iş e-postasını karıştırmaktan daha değerli olduğuna karar
vermelisiniz.
Ayrıca ağdan yararlanmayı da gözden
kaçırmamalısınız. Tavsiyeye veya bir bağlantıya ihtiyacınız olduğunda, ulaşmaktan
korkmayın. Aldığınız iç görünün kalitesine sıklıkla şaşıracaksınız.
Özetle…
İyilik ekonomisi benim işimde büyük
bir unsur haline geldi. Ne kadar değerli
olduğunu tahmin edemiyorum; Söylemek
yeterli, onsuz bir işim olmazdı. Sanal dünyada, kendi ofisinizdekilerin ötesindeki
insanlarla bağlantı kurmak hiç olmadığı
kadar kolay. Şimdi ağınızı oluşturmaya
çalışmak için harika bir zaman; zamanla
değer katacak kişisel bir varlıktır.

“Çalışan yolculuğunu belirlemenin
asıl amacı, çalışanlar için en önemli
anların neler olduğunu anlamaktır”
NN Hayat ve Emeklilik’in En İyi İşveren
olma yolculuğunu hangi faktörler etkiliyor?
Hayata geçirilen uygulamalar ve bundan
sonraki hedefler…. İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling,
HRdergi okurları için kaleme aldı.
Yaşamımızın neredeyse üçte birini iş yerlerinde geçiriyor, yani en üretken olduğumuz
zamanların büyük bir bölümünü çalıştığımız
kurumlara adıyoruz. Bu bilinçle NN Hayat
ve Emeklilik olarak Türkiye'de 6 yıl önce
En İyi İşveren olma yolculuğuna başladık.
Öncelikle kendimize şunu sorarak yola çıktık: “Kuruluşumuz nasıl bir işyeri?” Çalışanlara da bakış açılarını sorduk: “Her sabah
işe gitmek için can atarak mı uyanıyorlar?”
“İşte başka bir ilham verici günü sabırsızlıkla mı bekliyorlar, yoksa her gün kendilerini
ofise mi sürüklüyorlar?”
'Bir şirketi çalışmak için harika bir yer
yapan nedir?' çok subjektif bir soru olabilir.
Çalışanların bir iş yerini 'harika' bulup
bulmadığını belirleyen bir dizi faktör vardır:
Sağladığı maddi fayda, üst düzey yöneticilerden gördüğü takdir, heyecan verici
profesyonel fırsatlar, doğru kariyer gelişimi,
ödüller ve takdirler ya da ekip desteği
bunlardan bazılarıdır.
NN Hayat ve Emeklilik’in sürdürdüğü yolculukta, çalışanlarımızla güvene dayalı bir ilişki
kurmak ve organizasyonu bir aile gibi geliştirmek için güçlü bir değerler sistemi kurduk.
İnsan Kaynakları yaklaşımımızın temelini
diyalog, geri bildirim, iletişim ve güven
oluşturdu, bu değerler yüksek performans
kültürümüzün de bir parçası haline geldi.
Yeni düzende çalışanların tüm potansiyelini
açığa çıkarmasını sağlamaya, dayanıklılık
ve esnekliklerini beslemeye ve korumaya
önem verdik. Çalışanlarımızın yanında olmak, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına destek
vermek oldukça önemliydi.
Bu noktada belirtmek isterim ki En İyi
İşveren Sertifikasyonu kapsamındaki tüm

konular içinde biri benim için daha fazla
öne çıkıyor: “Çalışan yolculuğu”. Çünkü
çalışan yolculuğunu belirlemenin asıl amacı,
çalışanlar için çalıştıkları süre boyunca en
önemli anların neler olduğunu anlamaktır.
Bu, NN Hayat ve Emeklilik olarak çalışan
motivasyonu ve işyerine bağlılık üzerinde
olumlu etkisi olan bileşenleri anlamamıza
yardımcı oldu.

ülkenin farklı yerlerinin keyfini çıkarmalarının da harika bir yolu. Bu karar, finans gibi
daha geleneksel bir sektör için de büyük bir
değişim. Bunun yanında pandemi ile birlikte İK süreçlerinde de önemli bir dijitalleşme
dönemi yaşadık. Bu sürede kağıt tüketimini
azalttık, dünyadaki kağıt atık ayak izinin de
önemli ölçüde azalmasını sağladık.

Gelelim hedeflerimize…
Finans/sigorta gibi yüksek düzeyde
regüle edilmiş gibi sektörlerde, çalışanlar
için neyin önemli olduğuna bakmak yerine
süreçleri yönetme ve kontrolleri belirleme
önceliklendirilir. Bir çok şirket böyle bir
ortamda zorlanabilir. Sektörümüzdeki
iyi örneklerden biri olduğumuzu bilerek
çalışanların organizasyonumuza katıldığını
görmekten gurur duyuyorum. NN Hayat
ve Emeklilik'in bu yıl 6’ncı kez En İyi İşveren Sertifikası alması, çalışanlarının refahını
ve bunun müşteriler üzerindeki olumlu
etkisini gerçekten önemseyen bir şirket
için tesadüf değil.

Peki neler yaptık?

Şunu çok iyi biliyoruz ki; çalışanlarımız
başarılı olduğu sürece biz de başarılıyız.
Bu bilinçle, 2022 için İnsan Kaynakları alanında pek çok öncelikli hedeflerimiz var.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Stratejik İK önceliklerini destekleyen
tanımlanmış KPI'lara ulaşılmasını sağlamak
• Enerjik bir organizasyona sahip olmak
• Çalışanlara hata yapmaktan korkmadıkları
ve şirket başarısına olan katkılarını
hissedebilecekleri bir ortam yaratmak

Son 6 yılda uyguladığımız uzun bir çalışan
yolculuğu uygulamaları listesi var ve birçoğu pandemi sürecinde organizasyonu nasıl
yönettiğimiz ile bağlantılı. Birçok şirket çalışanlarını etkileyen finansal tedbirler alırken
NN Hayat ve Emeklilik olarak biz çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam ettik.

• Kişisel gelişimi kendi sorumlulukları
olarak gören ve NN içinde veya dışında
kariyerlerini destekleyen kişisel gelişimlerine yatırım yapan çalışanlara sahip olmak

Çalışanların gelişimlerine, kişisel refahlarına,
yeni yetenekleri çekmeye ve hibrit çalışma
modelinin uygulanmasıyla da pandemi sonrası sürece hazırlanmalarına destek olduk.
Çalışanlar haftanın bir bölümünde uzaktan,
yılda bir ay Türkiye'de istedikleri yerde
çalışabilme imkanına sahip. Bu, çalışanların

• Boş pozisyonlarımız dahil olmak üzere
stratejik iş gücü planlaması yapmak

• Çalışanlar tarafından takdir edilen
sorumlu liderlik anlayışı yaratmak

• Çalışanların performans yönetimini
bir süreç gibi değil, açık iletişimi ve
olumlu geribildirim kültürünü destekleyen
bir araç olarak hissetmesini sağlamak.

Advertorial

“Kurumların, VUCA dünyasına hazır
olmalarını sağlayacak yönetim desteğini
ihtiyaçlarına göre ve gerekli altyapı
sistemlerini göz önüne alarak veriyoruz”
VUCA Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Deniz Mehmet
Gürsoy, İnsan Kaynakları departmanlarının yeni normale göre
pozisyon alması gerektiğini vurgularken, bir noktaya özellikle
dikkat çekiyor: “Hedeflerle Yönetim, Öğrenen Organizasyonlar,
VUCA PRIME gibi kavramları bilmeden bir sistemi sahiplenmeye
çalışmayı tavsiye etmiyorum. Kendi ihtiyaçlarına yönelik sistemleri bünyelerine uygun olarak kursunlar, yola bir an önce çıksınlar
ve süreçte gereken geliştirme ve düzeltmeleri de çevik bir şekilde
yapsınlar. Yani “Get There Early (Oraya Çabuk Var)” prensibini
kaybetmesinler”.

Uzun yıllar Toyota, Alcatel, Şişecam gibi köklü kurumlarda
İnsan Kaynakları yöneticiliği yaptığınızı biliyoruz. Şu anda
da VUCA Eğitim ve Danışmanlık bünyesinde şirketlere ve
İnsan Kaynakları profesyonellerine destek veriyorsunuz.
Odağınızda hangi temel konular var?

ilerleme anlamına geliyor. Bu adımlar her gün ve herkes tarafından
atılınca büyük sıçramalarından daha etkili bir model oluyor. Zaten
Toyota’nın başarısı da buradan geliyor.

Eğitim ve Danışmanlık verdiğimiz ana faaliyet alanlardan ilki İnsan
Kaynakları Sistemlerinin ve tüm alt süreçlerinin kurulması. STENY
adını verdiğimiz bir modelimiz var. Bu modelin açılımı; StratejikEntegre-Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Sistemleri...

Bir diğer faaliyet alanımız ise KOBİ ve Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması... Burada da aile ve ortaklar anayasasının hazırlanması,
organizasyon ve görev tanımlarının yapılması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, Satınalma, Mali işler Satınalma, Ücretlendirme,
Personel, İşe Alma gibi kritik süreçlere ait temel prosedürlerin ve
izleme raporlarının hazırlanması söz konusu.

İK sistemlerinin ve alt sistemlerinin yani performans yönetimi, işe
alım, eğitim, ücret yönetimi ve tüm diğer İK alt süreçlerinin mutlaka ve mutlaka kurumun strateji ve hedefleriyle bağlantılı olmasını
istiyoruz. Ayrıca bunlar entegre olmalı yani birbirinden kopuk tasarlanmamalı. Ek olarak, yetkinlikler üzerine inşa edilmeli. Böylece
performans yönetimi, işe alım, eğitim, ücret yönetimi ve tüm diğer
İK alt süreçleri birbirleriyle ve kurum stratejileriyle uyumlu, entegre
olarak çalışacaktır.

Bir faaliyet alanımız da Süreç haritalama metodu ile süreçlerin analizi ve geliştirilmesi... Burada da kurumdaki kritik süreçleri (müşteri
memnuniyeti, kalite, halkla ilişkiler veya kurum için kritik olan
konuları) ele alıp oda duvarlarına haritalar çiziyoruz. Burada standart eksikleri, “muda” dediğimiz israf ve kayıpları, gereksiz uzayan
süreleri, yüksek maliyet oluşturan adımları tespit edip geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Bu geliştirme işini de daha önce söz ettiğim Kaizen
yalın metotlarıyla yapıyoruz.

Öte yandan Kaizen Yalın Yönetim Dönüşüm Modelimizden söz
etmek isterim. Bildiğiniz gibi Toyota kökenli bu modeller artık tüm
dünyada farklı sektörlerde uygulanıyor. Kai-zen sürekli iyileştirme
demek. Kaizen modeli de küçük ama sürekli ve işletmenin tüm
çalışanlarının katıldığı bir model. Küçük, yaygın ve sürekli adımlarla

Ayrıca Yönetici Geliştirme, Liderlik Koçluk Mentorluk Programları,
Genel Organizasyonel Davranış ve Kurum içi Yetkinlik Geliştirme
Eğitimleri, Kurumsal İklim dediğimiz, kurum içi iletişim, takım ruhu
yaratma, öneri takdir sistemleri ve diğer Çalışan İlişkileri Sistemlerini kurma gibi konularda da iddialıyız.

Sizce önümüzdeki dönemde İnsan
Kaynakları ve yönetimi konusunda
hangi temel kavramlar daha fazla
gündeme gelecek?

ding (Anlayış); Complexity (Karmaşıklık)
ile başa çıkmak için Clarity (Berraklık);
Ambiguity (Muğlaklık) ile başa çıkmak
için Agility (Çeviklik)

TOYOTA, ALCATEL TELETAŞ,
ŞİŞECAM’DA DENEYİM KAZANDI,
KAİZEN VE YALIN MODELİ JAPONYA
VE KANADA’DA İNCELEDİ

İçinde bulunduğumuz ve gelecekte
giderek ağırlaşacak durum, kurum
ismimizi de oluşturan, VUCA dünyası….

İşte İnsan Kaynakları departmanlarının
da bu yeni normale göre pozisyon
alması gerekiyor.

VUCA; günümüzün kaotik iş dünyasının
“Yeni Normali”ni ifade etmek için kullanılan
İngilizce dört kelimenin ilk harflerinden
oluşturulmuş bir kısaltma: Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık), Ambiguity (Muğlaklık).

Peki nasıl hazırlanılabilir buna?

VUCA aslında yeni bir kavram değil. İlk
olarak 1987 yılında Warren Bennis ve Burt
Nanus tarafından Liderlik Teorileri üzerine
yaptıkları çalışmalarda kullanılmış. Daha
sonra Soğuk Savaş’ın bitmesi ile ABD
ordusu tarafından sistematik bir şekilde
ele alınmış ve uygulanmış. 2000’li yıllardan
itibaren de iş dünyasında sıkça konuşulur
olmuş. Zamanla, önce sadece krizleri ifade
etmek için kullanılan bu kavramın, esasında
dünyanın genel durumunu tanımladığı anlaşılmış. 2007 yılından itibaren de Institute
For The Future (IFTF) Başkanlarından Bob
Johansen tarafından bir yönetim modeli
haline getirilmiş. Artık günümüzde VUCA,
yeni dünya düzeninin “Karakteristiği”
olarak niteleniyor.

Bir diğer kavram da aslında VUCA dünyasıyla başa çıkmada bir araç olarak görülen,
OKR (Objective Key Results). Aslında
OKR belki yöntem olarak yeni ama onu
oluşturan altyapı çok eski. OKR eskiden
beri bildiğimiz üç yöntemi ve kavramı
VUCA hamuruyla yoğurarak birleştiriyor
aslında: 1950’lerden gelen Peter Drucker’ın
Hedeflerle Yönetimi, 1980’lerde ise birçok
şirket tarafından kullanılan Balance Score
Card (Hizalanma Çizelgeleri) ve 1990’lardaki Peter Senge’nin Beşinci Disiplin ve
Öğrenen Organizasyonları… Ama bunları
VUCA bakış açısıyla ve Çevik (Agile) bir
tarzda birleştiriyor.

Deniz Gürsoy, 1981 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden
mezun oldu. Daha sonra yine İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde Malzeme ve İmalat
dalında Yüksek Lisans yaparak Yüksek
Mühendis unvanını aldı. Ardından
Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Yüksek
Lisansını tamamladı. Halen İnsan
Kaynakları dalında Doktorası devam ediyor.
Tez konusu “İşletme Başarısı ve Liderlik
Yetkinlikleri Arasındaki İlişkide İnsan
Kaynaklarının Rolü” olup halen akademik
değerlendirme aşamasında.

İhtiyaca uygun Çevik (Agile) sistemler ve
alışkanlıklar çok önemli hale geliyor. Yöneticilerde “Çevik Liderlik, Koçluk, Mentorluk”
giderek daha çok aranan bir nitelik olacak.

Bu dünyada artık eskisi gibi en ince detayına kadar hesaplayıp hassas planlar yaparak
yola çıkmak mümkün olmuyor. Siz daha
yola çıkmadan planınızı dayandırdığınız
veriler değişiyor. Bob Johansen’in “Get
There Early (Oraya Çabuk Var) kitabında
da belirttiği gibi; daha önce, “Right At
First Time” yani “İlk Seferde Doğrusunu
Yap” şeklindeki paradigma, VUCA dünyasında “Try Hard, Fail Fast & Learn Well”
yani “Çok Uğraş, Çabuk Başarısız Ol ve
İyi Öğren” şeklinde yenileniyor.

Bu noktada İnsan Kaynakları profesyonellerine, kendilerini kalıplara koymak yerine bu
yeni kavramların temelinde yatan, az önce
belirttiğim altyapıyı iyice özümsemelerini
öneriyorum. Hedeflerle Yönetim, Öğrenen
Organizasyonlar, VUCA PRIME gibi kavramları bilmeden bir sistemi sahiplenmeye
çalışmayı tavsiye etmiyorum. Kendi ihtiyaçlarına yönelik sistemleri bünyelerine uygun
olarak (terzi usulü), bu konularda gerekirse
destek alarak kursunlar, yola bir an önce
çıksınlar ve süreçte gereken geliştirme ve
düzeltmeleri de çevik bir şekilde yapsınlar.
Yani “Get There Early (Oraya Çabuk Var)”
prensibini kaybetmesinler.

VUCA’nın her bir bileşeniyle başa çıkmamızı sağlayacak karşı-bileşenleri ifade eden
kavram olarak da VUCA PRIME kullanılıyor;
bu da VUCA gibi İngilizce dört kelimenin ilk
harflerinin bir araya gelmesi ile yaratılmış
bir kısaltma: Volatility (Değişkenlik) ile başa
çıkmak için Vision (Vizyon); Uncertainty
(Belirsizlik) ile başa çıkmak için Understan-

Örneğin biz kurum ve kuruluşlarımızın günümüzün VUCA dünyasına hazır
olmalarını sağlayacak yönetim desteğini
onların ihtiyaçlarına göre ve gerekli altyapı
sistemlerini göz önüne alarak veriyoruz.
Sistemlerimizi VUCA dünyasının gerektirdiği çevik ve yalın anlayışla onların hizmetine
sunmak istiyoruz.

Profesyonel olarak kariyerine 1982
yılında Alarko’da Proje Mühendisi
olarak başladı.
Daha sonra, Toyotasa’da İnsan Kaynakları
ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı.
Bu dönemde Toyota’nın Japonya ve
Kanada’daki tesislerini bizzat ziyaret
edip oralarda Kaizen ve Yalın modelini
bizzat inceleme ve öğrenme fırsatı buldu.
Ardından, Alcatel Teletaş’ta Türkiye ve
İran’dan sorumlu İnsan Kaynakları
Direktörü olarak görev yaptı.
Daha sonra Şişecam Holding bünyesinde
Cam Ev Eşyası Grubu İnsan Kaynakları
Direktörlüğü görevini 10 yıl sürdürdü.
Bu sırada “Cam-İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili” olarak da görev
yaptı ve toplu iş sözleşmelerinde yer aldı.
2013 yılının başından itibaren Yönetim
Geliştirme Danışmanlığı yapmaya başladı.
Kaizen Yalın Dönüşüm, İnsan Kaynakları,
Süreç Analizi, KOBİ’lerin ve Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması üzerine çeşitli projeler
yürüttü ve eğitimler verdi.
2020 yılından itibaren VUCA Eğitim ve
Danışmanlık Merkezi bünyesinde eğitim
ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Kuruluşların dönüşüm
sürecine rehberlik edecek
Sürdürülebilirlik Uzmanları’nın
meslek standartları yayımlandı

Çağlar Çabuk - Sürdürülebilir Eğitim,
Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM)
Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilirliği tüm stratejilerine yansıtmayı planlayan kurumların, bu olguyu CSO (Chief Sustainability
Oﬀicer - Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak konumlandırması gerektiğini düşünüyoruz.
SEGM olarak, bu uzmanlık alanının gecikilmeksizin tanımlanması ve ulusal mesleki yeterlilikler arasında
yer alması gerektiği görüşüyle, bu konuda gerekli standartların oluşturulmasında sorumluluk üstlenerek
görev aldık ve 2020’de yoğun bir çalışma başlattık.

S

ürdürülebilirlik konusunda organizasyon yapısında
değişikliklere giden, görev ve
sorumlulukları yeniden düzenleyen, ölçümler geliştiren, sürdürülebilirlik raporları yayınlayan ve şeffaflığı
artıran adımlar atan şirket sayısı giderek
artıyor. Ancak, bu alanda bir anlayış ve
dil birliği oluşması süreci henüz başlangıç aşamasında. Mesleki yeterliliklerin
ve bu alandaki uzmanlığın tanımlanması ortak dil ve anlayış oluşturulmasını
hızlandıracak ve doğru pozisyonlarda
uygun niteliklerde istihdam sağlanmasını kolaylaştıracaktır.
Bu bağlamda Sürdürülebilirlik
Uzmanı’nın kurumsal yapıda interdisipliner bir yerde pozisyonlanması gerekli.
Çünkü sürdürülebilirliğin; üretimden İnsan Kaynakları’na, iletişimden AR-GE’ye,
pazarlamadan paydaş ilişkilerine, toplum ve çevre ilişkilerine kadar kurumların hemen her alanına kültürel kodlar
olarak yerleşmesi gerekiyor. Sürdürülebilirliği tüm stratejilerine yansıtmayı
planlayan kurumların, bu olguyu CSO
(Chief Sustainability Officer - Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yönetici)
olarak konumlandırması gerektiğini
düşünüyoruz. SEGM olarak, bu uzmanlık
alanının gecikilmeksizin tanımlanması ve

ulusal mesleki yeterlilikler arasında yer
alması gerektiği görüşüyle, bu konuda
gerekli standartların oluşturulmasında
sorumluluk üstlenerek görev aldık ve
2020’de yoğun bir çalışma başlattık.
Meslek standartları çalışmaları 2021’de
tamamlanarak Sürdürülebilirlik Uzmanı
meslek standartları Resmi Gazete’de
yayımlandı ve MYK resmi web sitesine
eklendi.
Bir kuruluştaki Sürdürülebilirlik Uzmanı:
• Kuruluşun sürdürülebilirlik politikasının
ve taahhütlerinin belirlenmesini,
• Kuruluşun sürdürülebilirlik stratejilerinin hazırlanmasını ve onaylanmasını,
• Sürdürülebilirlik ile ilgili kontrol yöntemlerinin ve prosedürlerinin oluşturulmasını ve denetlenmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarına ilişkin
iç ve dış iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarına ilişkin
eğitim programlarının uygulanmasını,
• Kurumsal yönetim süreçlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarının yürütülmesini,
• Kurumsal risk yönetimi kapsamında sürdürülebilirlik uygulamaları ile ilgili fırsat ve
etki analizi çalışmalarının yapılmasını,

• Kuruluşun çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik programlarının yürütülmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarının uyum
performansının ölçme ve değerlendirme
çalışmalarının yürütülmesini,
• Sürdürülebilirlik programlarının
performansının raporlanmasını sağlar.
Kuruluşların dönüşüm sürecine rehberlik
edecek, işletmelerin sürdürülebilirlik performansının ölçülmesini ve geliştirilmesini sağlayacak Sürdürülebilirlik Uzmanları
ise ya kurum bünyelerinde istihdam ediliyor ya da ilgili çalışmalar, alınan çeşitli
danışmanlıklarla yürütülüyor.
Ayrıca ülkemizdeki ilk ve tek Sürdürülebilirlik Uzmanı Sertifika Programı'nın da
mimarları arasında olan SEGM TSPB ile
ortak eğitimler düzenliyor.
Bu çalışmalar doğrultusunda elde edilecek kazanımlar arasında; hali hazırda
ilgili alanda hizmet veren tüm profesyonellerin meslek standartları çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeleri, yeni
Sürdürülebilirlik Uzmanlarının ise ilgili
kaynakları rehber ve referans olarak
değerlendirmeleri bulunuyor. Önce
ülkenin, sonra dünyanın sürdürülebilirliği
ancak sistematik ve yoğun bir çalışma
ile mümkün olacaktır.

Roche Diagnostik Türkiye, hayata geçirdiği
başarılı insan ve kültür uygulamalarıyla
Top Employers Enstitüsü tarafından
üst üste üçüncü kez “En İyi İşveren”
sertifikasına layık görüldü
Roche Diagnostik Türkiye’nin bu başarısının ardındaki hikayeyi, şirketin
içinde bulunduğu dönüşüm sürecini ve bu sürecin kazanımlarını Roche
Diagnostik Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Duygu Karakaş anlatıyor.
Şirketimizde herkes için en iyi çalışma
koşullarını yaratmanın, ekiplerimizin daha
verimli çalışmalarına doğrudan katkı
sağladığına inanıyor ve stratejimizin odak
noktalarından biri olan “İnsana Değer”
anlayışımız ile Roche olarak 125 yıldır tüm
faaliyetlerimizin odağına insanı koyuyoruz.
Bizler için, üst üste üçüncü kez “En İyi İşveren” sertifikasına layık görülmek, hedeflerimize ilerlerken doğru yolda olduğumuzun
önemli bir göstergesi. Roche Diagnostik
Türkiye olarak, çalışanlarımızın potansiyellerinin maksimumunu ortaya koyabildikleri
en iyi çalışma ortamını sunmak adına, insan
ve kültür uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Esnek çalışma
ortamı, evden çalışma uygulaması, çeşitlilik
ve kapsayıcılığa verdiğimiz önem, kısa ve
uzun süreli yurtdışı ve rotasyon fırsatlarımız, sürekli gelişim programları, çevik,
esnek ve işbirliğine dayalı kültürümüz ile
böyle bir ödülü kazanmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

"İnsana Değer" anlayışımız
dönüşüm yolculuğumuzun
önemli bir parçası
Bizi üst üste üçüncü kez “En İyi İşveren”
sertifikası ile buluşturan “İnsana Değer”
anlayışımız, dönüşüm yolculuğumuzun
da önemli bir parçası. Dünyada yaşanan değişimler ve içinde bulunduğumuz
pandemi süreci sağlık alanında da radikal
bir dönüşümü tetikledi. Bu nedenle yeni çalışma modellerini deneyimlemek ve sürekli
gelişim göstermek, sağlık sektörü için de
kaçınılmaz oldu. Roche Diagnostik Türkiye
olarak daha fazla hasta için daha hızlı ve
daha iyi sonuçlara ulaşma hedefiyle çalışma

yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Çevik Yönetim (Agile) pratiklerini uygulamaya başladık. Çevik dönüşüm süreci
ile hem çalışma modelimizdeki dönüşümü
hem de kültür ve zihniyet dönüşümünü hedefledik. Şirket kültürünün bütünsel olarak
gelişiminin tüm çalışanlarımızın bireysel
dönüşümü ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bunun için hiyerarşiyi azaltan, işbirliğini
ve çalışma özerkliğini yükselten bir ortam
sunmaya, kaynaklarımızı verimli kullanmaya
odaklanıyoruz.

Kültürel dönüşüm sürecimizi
hızlandırdık
2019’dan beri Çevik dönüşüm yolculuğuyla
çalışma kültürümüzü yeniden yapılandırırken, 2021 yılında da kültürel dönüşüm
sürecimizi hızlandırdık. Hastalık alanları ve
dijital çözümlerimiz üzerine çalışan 5 ekip
kurduk. Roche’un ana çalışma alanlarından
farklı fonksiyonlardan uzmanlığı olan kişilerin bir araya geldiği bu ekipler sayesinde
hastaları odağımıza alarak, onların ihtiyaçlarına göre daha hızlı karar alabiliyor ve
çözümler geliştirebiliyoruz. Bu modelin en
önemli katkılarından biri de otonominin
artması oldu. Model içerisinde yenilikçi
bir yapı olarak “Design Thinking” takımı
kurduk. Tasarım odaklı düşünen ve empati
kurarak hastaların ve sektörün ihtiyaçlarını
en doğru şekilde anlayarak paydaşlarla
çözüm geliştirmeyi amaçlayan bu takım,
şirket içerisinde diğer tüm takımlara destek
veriyor. Kültür ve gelişim gibi kilit disiplinlerde sürdürdüğümüz dönüşüm yolculuğumuzda, çalışanlarımızın sürekli gelişimi
adına en iyi çalışma koşullarını sağlamayı
amaçladık.

Çalışma modelimizdeki bu dönüşüm,
bizi Türkiye’nin en iyi işverenlerinden
biri yaptı
Kültürel değişimler hiç şüphesiz başta bireyin değişimiyle başlıyor. Bu bakış açısıyla
çalışanlarımıza yeni çalışma modelimizi ve
bu yeni zihniyeti en iyi şekilde aktarabilmek
adına 15’er kişilik gruplar halinde yıl boyunca 1 tam günlük eğitimler verdik. Kültürel
değişimle beraber liderlik becerilerinin
gelişmesi adına şirket içerisinde bir liderlik
programı da başlattık. VACC (Visionary,
Architect, Coach, Catalyst) adını verdiğimiz
4 farklı lider tanımının tek bir çatı altında
ele alındığı programla dönüşümümüzde
liderlik anlayışının da değişmesi adına toplamda 95 saat süren eğitimler ve çalışmalar
gerçekleştirdik. Liderlik Ekibi üyelerimiz çevik çalışma modelimiz ve kültürel dönüşüm
üzerine kendilerini geliştirirken bir yandan
da Agile Talks adını verdiğimiz sohbet
saatlerinde bir araya gelerek bilgi paylaşımını artırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra hem
ekipler hem de organizasyon seviyesinde
düzenli olarak retrospektifler yapıyoruz.
Her çeyrekte tüm çalışanlarımızın katılımı
ile gerçekleştirdiğimiz şirket içi toplantılarımıza kilit paydaşlarımızı da davet ediyor,
bu toplantılarda onları da dinleme fırsatı
buluyoruz. Ayrıca şirket olarak önceliklendirdiğimiz 3 ana stratejik hedefimize ulaşmak adına farklı takımlar arasında işbirliği
yaparak hep birlikte çalışıyoruz.
Tüm bu zihniyet ve çalışma modeli dönüşümü, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını
sunmamızı sağlıyor. Bu da bizi Türkiye’nin
en iyi işverenlerinden biri yapan önemli
unsurlardan biri.

EN BAŞARISIZ
10 ÇALIŞAN
BAĞLILIĞI FİKRİ
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pesifik işiniz ne olursa olsun, çalışanlarınız
bağlı değilse müşterileriniz de olmayacaktır ve bu, üretkenliğinizi ve kârlılığınızı
olumsuz etkileyecektir. Yaptıkları işten mutlu
ve heyecanlı olan çalışanlar, insanları sizinle
iş yapmaktan alıkoyamayan bulaşıcı bir enerjiye
sahiptir. Duygular Covid'den daha bulaşıcıdır!
İşyeri memnuniyetini artırmak ve her türlü
iş ölçümünü artırmak için bu çalışan bağlılığı
fikirlerini kullanabilirsiniz.

1. Çalışanların proje ve hedeflerine katılın
Projeleri atadıktan sonra çalışanlarınızı görmezden gelmeyin.
Bunun yerine, onlara gerçekten ilgi gösterin ve mikro yöneterek değil, merak ederek ne yaptıkları hakkında daha fazla bilgi
edinin. Düzenli olarak kontrol edin, hedeflerine ulaşmak için
sizden veya başkalarından neye ihtiyaçları olduğunu sorun.
Bağlı liderler, önemsediklerini ve çalışanlarının yaptığı işin değeri olduğunu, takdir edildiğini ve lider için gerçekten önemli
olduğunu gösteren davranışları model alır.

2. Kişisel olun
E-postalar, metinler ve hatta telefon görüşmeleri asla yüz
yüze (sanal olsa bile) konuşmaların yerini alamaz. Kişisel etkileşimler, bağlılığınızı artırmaya yardımcı olur, çünkü insanlar
bağlılığınızı daha iyi hissedebilir ve onlara ve çalışmalarına
özen gösterebilir. Hepimiz çok fazla e-posta ile uğraşmak
zorundayız ve bugün her zamankinden daha fazla gerçek
bağlantıya ihtiyacımız var.

3. Düzenli ve yapıcı geri bildirim sağlayın
Bir çalışanın geri bildirim aldığı tek zaman, kritik veya olumsuz ise geldiğinizi gördüklerinde muhtemelen sineceklerdir.
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Çalışanlarınıza iyi yaptıkları ve diğer zamanlarda yollarına
çıkan şeyler hakkında yapıcı geri bildirim verdiğinizde,
geri bildirim norm haline gelir.
Çalışanlar sizin gözünüzde nasıl olduklarını bilmek istiyor
ve buna ihtiyaç duyuyorlar ve yanlıştan çok doğru yapıyor
olmalılar, yoksa hala orada olmazlardı, değil mi? Daha fazla
katılım istiyorsanız, iyileştirme ihtiyacı hakkında bilgi verdiğinizden daha fazlasını iyi yaparken yakaladığınızdan emin olun.
Geri bildirimde bulunmadan önce kendi motivasyonunuzu
kontrol edin. Doğru nedenlerle doğru tonu kullanın – spesifik
olun ve bunu sık sık yapın.

4. Katılım konusunda kasıtlı olun
Bir lider olduğunuzda, çalışan bağlılığının durumuna çok
dikkat etmek sizin görevinizdir. Hiç kimse, şu ya da bu
şekilde bağlanmak için ilham almadan bağlanmaz. Akıllı
liderler, çalışan bağlılığını, çalışan geliştirme stratejilerinin
önemli bir parçası haline getirir. Çalışanlarınızı tanıyın - her
insanı neyin motive ettiğini, tutkularını, yeteneklerini, korkularını ve umutlarını öğrenin. Çalışan bağlılığının dört temel
faktörü ile kültürünüzde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını
öğrenmek için iklim/memnuniyet anketlerini kullanın:

1. Güvenilir liderlik
2. Yüksek Performanslı Organizasyon
3. İş ve Kariyer Memnuniyeti
4. Destekleyici İş Arkadaşları

daha kötüsüne yol açar. Güçlü güven,
bunun yerine kalıcı sadakate, yaratıcılığa, yüksek üretkenliğe ve sürdürülebilir
katılıma yol açar.

5. Doğru kişiyi işe alın ve
sonra yoldan çekilin

8. Çalışanlarınızla birlikte öğrenen olun

Doğru insanları işe aldığınızda ve onlara
en iyi yaptıkları işte mükemmelleşmeleri
ve öğrenmeye devam etmeleri için kaynakları ve sürekli desteği verdiğinizde,
yoldan çekilmenin ve onları işe aldıklarını yapmaya teşvik etmenin zamanıdır.
İyi bir şekilde yetki vermek bağlılığı
artırırken, insanları mikro yönetmek bir
ölüm klonudur. Herkes kariyerinin farklı
aşamalarındadır. Bir projeye dahil olmak
ve bırakmak arasındaki doğru dengeyi
ayarlamak, katılımı ve bağlılığı en üst
düzeye çıkarmanın anahtarıdır.

6. Açık olun
İnsanların kendilerinden tam olarak ne
beklendiğini bilmeleri gerekir, "belki"
veya "bir tür" beklentiler değil. Liderlerinin aklını okuması beklenen çalışanlar
genellikle çok sayıda hatalı varsayımda
bulunurlar ve daha sonra doğru olduğunu düşündükleri şeyler yanlış olduğunda
ve sonra genellikle oyunda çok geç olduğunda dehşete düşerler. Bu, çok fazla
hayal kırıklığına neden olur ve bağlı
olmayan çalışanlar yaratılmasına neden
olur. Çalışanlarınızla açık ve düzenli bir
şekilde iletişim kurun - mümkün olduğu
kadar yüz yüze… Her bir kişinin sizinle
aynı yerde olduğundan ve paylaşılan
hedeflere ulaştırmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olduğundan
emin olmak için zaman ayırın.

7. Ne demek istiyorsanız onu söyleyin
Her seferinde sözlerinizi tutun ve bu
sözü tutamayacak veya tutamayacaksanız insanları yatıştırmak için söz vermeyin. GÜVEN ile ilgili! Güven eksikliği,
doğrudan katılım eksikliğine ve çok

Her çalışanı işe aldığınızda, bunun nedeni, o kişinin katma değerli olduğuna
ve ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz
bir şeyi masaya getireceğine inanmış
olmanızdı. Görünenin ötesinde, insanlar
hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bilgelik,
yetenek ve becerilere sahiptir. Çalışanlarınızın ilgi alanları ve sahip oldukları ek
beceriler hakkında bilgi edinin ve onlardan size bildikleri ve sizin bilmediğiniz
bir şeyi öğretmelerini isteyin.
Bu, merak ettiğiniz, onlara oynadıkları
belirli rolden daha fazla değer verdiğiniz
ve aynı zamanda sürekli öğrenen bir
model olduğunuz konusunda net bir
mesaj gönderir.
Aslında her şeyi bilmediğinizi paylaşarak olumlu bir güvenlik açığının sinyalini
verirsiniz ve personelinizi daha da yüksek seviyelerde meşgul edersiniz.

9. Bir koç olun, yanıt makinesi değil!
İnsanlar karmaşıktır ve onlara bir şans
verirseniz aradıkları yanıtları genellikle
kendi içlerinde bulurlar. Bunun yerine, kendi bilgeliklerini ve cevaplarını
keşfetmelerine yardımcı olmak için "ne"
ve "nasıl" gibi kelimelerle başlayan açık
uçlu sorular sorarak onlara koçluk yapın.
İnsanlar, cevaplar için lidere bağımlı
olmadıklarında daha güçlü ve kendi
kendine yeterli hissederler.
Ayrıca, kendileri için başka birinin sağladığı bir çözüme kıyasla, buldukları bir
çözüme çok daha bağlılar. Bu, yetkilendirmedir ve aynı zamanda bir sorunu
çözmek için takım arkadaşları olarak
sizinle etkileşime girecek kadar onlara
güvendiğinizi gösterir. Çalışana fikirlerini

duymak ve zorluklar üzerinde birlikte
çalışmak istediğinizi söyler.

10. Toplantı çılgınlığına son verin!
İnsanlar, toplantıya katılanların ilgisini
çekmeyen, insanları gözyaşlarına boğan
ve daha da kötüsü, işi bitirmeyen ölümcül toplantılar düzenlediğinde, her kuruluş büyük bir enerji çöküşü ve kaynak
kaybı yaşar. Çalışanlarınız bir toplantı
yapmak için sabırsızlandıklarında nasıl
hissedeceğinizi hayal edin!
Tamam, şimdi, siz ve onlar bunu bir
norm ve onların gerçekliği yapmak için
ne yapabilirsiniz? Sanal veya yüz yüze
toplantılarda müthiş etkileşimi nasıl
oluşturacağınızı öğrenmek için zaman
ayırın. İyi planlayın, üretken gündemler
yaratın, lojistiği düşünün.
Sadece insanlarla konuşmayın – bunun
yerine İÇERİK'ten önce BAĞLILIK için
ilginç yollar bulun. İnsanları birbirine
bağlayan ve hatırlayan açılış soruları
sorun - onlar toplantıda sadece 1 saatlik
insanlar değil, 24 saatlik insanlardır.
Kendinizi ifade etmenin yeni yollarını
bulun, herkesin katılımını teşvik etmek
için grupları ikili veya üçlü gruplara ayırın. Her şeyden önce - birlikte
eğlenin, birlikte öğrenin, birlikte ekmek
kırın (sanal olarak bile). Ekip üyelerinizi
toplantı tasarlamaya ve kolaylaştırmaya
dahil edin. Tüm bunlar ve daha fazlası,
çalışanlarınızı akıllarında, kalplerinde ve
ruhlarında görünmeye teşvik edecek ve
hepiniz çok daha yüksek memnuniyet
ve bağlılık yaşayacaksınız.
Artan çalışan bağlılığı, çoğu CEO için
listenin başında yer alır ve her lider için
akılda tutulmalıdır. Bu sadece eski bir
sağduyudur - bağlı çalışanlar çok daha
uzun süre elde tutulur, daha çok çalışır,
son derece üretken, mutlu ve sadıktır.
Ayrılmış çalışanlar bunlardan hiçbiri değildir. Doğru anladığınızda tam bir smaç.
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Katkıları Görmeye ve
Takdir Etmeye “Değer”…
Alper Toper – HRthinksMe Danışmanlık Kurucu

Değer bilme yöntemi kolay olsa da
(ve hızla sonuç üretse de) yönetimde
en fazla yanlış anlaşılan ve en fazla yanlış
uygulanan araçlardan biri. Peki ne yapmalı?

WD-40 Company, 2008 yılındaki küresel
mali krizin ortasında zor zamanlardan
geçiyordu. Şirketin Genel Müdürü Garry
Ridge bir karar aldı: Beraber çalıştığı
müdürlere, takımlarını düzenli olarak
içten takdir etmenin faydalarını anlatacak
ve değer vererek nasıl liderlik edileceği
konusunda yol gösterecekti.
Ridge, değer vererek liderlik etmenin,
önem verdiği ve beklediği bir şey
olduğunu herkese anlattığında, temel
değerlerle yaşamak konusunda çalışanları
bilgilendirerek ve takdir ederek anın tadını
çıkarmalarını sağladı ve bu liderlik görüşü,
verilen emeklerin artmasına neden oldu.
Yöneticiler, çalışanların sağladığı katkıyı
onlara anlatmak için yaratıcı yollar düşünmeye başladı. Liderler, sadece beklentileri
aşan performanslarla ilgilenmek için değil;
aynı zamanda sağlanan en temel katkıları
araştırmak için de yönlendirildi.
Sonrası mı? 2010 yılında, şirket 57 yıllık
tarihindeki en iyi rakamları açıkladı ve
bu başarısı devam etti. Sonraki on yılda,
şirketin piyasa değeri yaklaşık yüzde
300 arttı ve çalışan memnuniyeti yüzde
99’luk orana ulaştı.

Kârlılık ve müşteri memnuniyeti
artıyor, çalışan bağlılığı yükseliyor
WD – 40, takdir ve “değer bilme”nin
gücünden yararlanan tek şirket değil.
Araştırmalar, değer bilen yöneticilerin,
emsallerinin neredeyse iki katı kârlılık
oranı da dahil olmak üzere, daha yüksek
iş metrikleriyle takımlarını yönettiğini,
ortalama yüzde 20 daha fazla müşteri
memnuniyeti sağladığını, güven ve sorumluluk gibi önemli metrikler açısından
çalışan bağlılığında daha yüksek skorlara
ulaştığını ortaya koyuyor.
Ayrıca, çalışanlara verilen değerin, işlerine
katkı sağlama konusunda daha olumlu
hissetmelerini, daha az stresli olmalarını
ve genel olarak daha mutlu olmalarını
sağladığını da vurguluyor.
İş yaşamında değer biliniyor ve
ifade ediliyor mu?
Ama… Değer bilme yöntemi kolay olsa
da (ve hızla sonuç üretse de) yönetimde
en fazla yanlış anlaşılan ve en fazla yanlış
uygulanan araçlardan biri. Oysa liderler
aslında değer vermenin ve göstermenin,
iyi yönetimin ayrılmaz bir parçası

olduğunu zaten biliyor gibi görünüyor.
Ancak takımları ile kısa bir sohbet
bile, değer görmediklerini hissettiklerini
anlamaya yetiyor.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma da
bunu kanıtlıyor: Araştırmaya göre, “insanların değer bilme eğilimlerinin en az olduğu alan iş yaşamı”. Çalışma hayatındaki
yetişkinlerin yüzde 81’i, yöneticilerinin
daha fazla değer bilmesi halinde daha fazla
çalışacaklarını iletirken, erkeklerin yüzde
96’sı, kadınların ise yüzde 94’ü, değer bilen
bir yöneticinin başarısının yüksek olmasının daha olası olduğunu belirtiyor.
Ek olarak, “Çalışanların çoğu neden
işlerinden ayrılıyor?” sorusuna bakalım:
ABD Çalışma Bakanlığı’ndan alınan
verilere göre; üçüncü tarafların (kendi
kurumları dışında) düzenlediği çıkış
görüşmelerinde işten ayrılanların
gösterdiği ilk neden, belirgin katkıları
için “yöneticileri tarafından değerlerinin
bilindiğini hissetmemeleri”...
Bu bilgiye dayanarak gerçekten değer
bilinen iş yerlerinde ayrılma oranının
yüzde 50’ye kadar düştüğünü görmek
hiç şaşırtıcı değil.

Peki ne yapmalı?
Dünyanın dört bir yanındaki liderler
değer gösterirken son derece sahici ve
motive edici davranıyor. Bunu yapabilmek
için de iki kavram önemli: Görebilmek ve
ifade edebilmek…
Görebilmek, liderlerin yapılan harika
işleri fark etmelerini sağlayacak yolları
içeriyor. İfade edebilmek ise yöneticilerin
seslerini duyurduğu ve teşekkürlerini
ilettiği en iyi yöntemleri kapsıyor.
Gelin biraz ayrıntılara bakalım…
Görebilmek
Yazar Henry David Thoreau, şu sözleri
çalışanlar için söylemiş olabilir: “Birinin
bana en muhteşem övgüsü bana fikrimi
sorup cevabımı beklediği zamanlardır.”
Liderlerin, çalışanlardan fikir istemekten
korkmaması gerekiyor. Ancak buradaki
kritik nokta, gelen fikirlerin uygulanabilir
olup olmadığı konusunda çalışanları bilgilendirmek… Ve bir başka kritik nokta:
Doğru kişiye, doğru şekilde ve doğru soruyu sorduğunuzdan emin olun. Örneğin;
“Teslimatlarda yakıt tüketimini nasıl düşürebiliriz?” gibi bir soru, ürünlerin taşınmasıyla çok uzaktan ilişkili bir kişinin bile
fikir yürütmesinin istendiği bir sorudur.
Ancak, “Ürünlerimizin teslimatında nasıl
bir iyileştirmeye gidebiliriz?” tarzında bir
soru, havada kalmış çözümler yerine,
taşıma hizmetini geliştirmeye yönelik
çözümleri beraberinde getireceğinden,
çok daha uygun olacaktır.
Fikirlerin alınması ve uygulanması
moralleri yükseltir. Araştırmalar, fikirlerinin kullanıldığını gören çalışanların
bağlılıklarının arttığını ve bu etkiyi gören
yöneticilerin, çalışanlarına daha fazla yetki
verme eğilimine girdiklerini gösteriyor.
Görebilmek için kritik olan konulardan
biri de, karşındakine karşı empati geliştirmek... Empati geliştirmenin en iyi yolu ise
kendini karşındakinin yerine koymaktan
geçiyor. Liderlerin, çalışanların dünyasına
gözle görülür şekilde kendilerini dahil
etmeleri; çalışanlara düzenli olarak işe
yaklaşımlarını ve elde ettikleri başarıları
sormayı kendilerine hatırlatmaları ile

mümkün. Çalışanlarının yaptıkları işleri
bilmek, liderlerin sadece sorunları çözmek
için yeni yollar bulmalarını sağlamıyor,
aynı zamanda müşteri deneyimini ve
çalışanların genel performansını nasıl
geliştirebilecekleri yönünde çalışanları
anlamalarına da imkan veriyor.
İfade edebilmek
Doğru zamanda değer bilinmesi, liderin çalışanlara dikkat ettiğini ve yoğun
programı içinde itibar göstermenin bir
yöneticinin önceliği olduğunu gösterir.
Ayrıca düzenli olarak değer gösterilmesi,
çalışanların enerjilerini yeniden toplamalarına yardımcı olur. Bu nedenle birçok
yöneticinin, övgülerini iş bitimine saklamaları doğru bir yaklaşım değil.
Ve önemli bir ekleme: Gallup anketlerine göre bağlılıkları en fazla olan takım
üyeleri, liderlerinden veya takım arkadaşlarından yaklaşık yedi günde 1 defa takdir
gördüklerini hissediyor.
İfade etmek konusunda her zaman akılda
tutulması gereken noktalardan biri de şu:
Konu, değer bilmenin ifade edilmesi olduğunda kişiye özel yapılan bir jest, herkese
söylenen standart bir “teşekkürler”den
çok daha etkilidir. Hatta, etraftaki insanlara “aferin”ler saçmak, rahatsız edici bile
olabilir. Jenerik övgü sadece anlamsız
olmakla kalmaz, aynı zamanda saygısızlık
ve özensizlik olarak algılanacağından,
insanları kızdırır da. Örneğin, “Rapor için
teşekkürler” cümlesi biraz havada kalırken, “Rapor için teşekkürler, her zaman iyi
araştırarak doğru sonuçlara ulaşıyorsun.
Detaylar konusunda çok dikkatlisin. Bu,
az bulunabilen bir özellik” gibi bir cümle,
çalışanların işlerine yaptıkları katkıyı
görmeleri açısından yardımcı olacaktır.
Küçük adımlarla başlayın,
hemen başlayın
Yazının başında belirtmiştim: Değer bilme
yöntemini uygulamak kolaydır. Bu nedenle
küçük küçük başlayın, bugün başlayın.
Başlangıç olarak, odaklanabileceğiniz
birkaç uygulama seçin ve nasıl gittiğine
bir bakın. Görülmemiş sonuçlar alacağınızdan eminim.
Değer Bilen Liderlik kitabı ve
eğitimleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için
www.hrthinks.me

BUNLARI HATIRLAMAKTA
YARAR VAR
• Başarılı liderlerin dikkat çeken
önemli özelliklerinden biri, büyük
başarıları kutladıkları kadar küçük
çaplı çabaları da görmeleri ve
takdir etmeleridir. Bu şekilde,
sabit performansa sahip olanlar da
dahil bütün çalışanların gelişip
büyümesi için yeni yollar bulmak
adına çalışanlara ilham verirler.
• Başarılı liderler, ayrıca, en iyi
performansa sahip çalışanları da
tespit edip, yarattıkları farkı
anladığını onların bilmesini sağlar.
Yüksek performanslı çalışanlara
şirketlerinden ayrılma nedenleri
sorulduğunda, çoğunun cevabı:
“Kimse kalmamı istemedi!”
olmuştur.
• Bazı liderler, övgülerini, performans görüşmelerinde paylaşmak
üzere biriktirir. Ancak bu şekilde,
birçok günlük başarı ve önemli
katkı kaybolur.
• Şirketin temel değerleri,
çalışanlara aktarılsa da günlük
davranışlara çoğu zaman
yansıtılmıyor. Değer göstermeye
dair ifadeler, şirket veya takım
değerleriyle aynı doğrultuda
olan eylemlerle ilişkilendirildiğinde,
büyük ideallerin neden bu kadar
önemli olduğunun anlatılması
için çok güçlü fırsatlar sunuyor.

Yetenek Savaşları
yeni cephelerle büyüyor!
Sara Geerman
İşe Alım Lideri

Covid sonrası bu zamanlarda, yetenek hakkında bildiğimiz her şey değişiyor.
Her bireyin olduğu gibi her kurumun da bir sıfırlama modundan geçtiğini ve
her şeye yeni bir gözle baktığı söylenebilir. İşe Alım uzmanları olarak bizim için
ne anlama geliyor? Bu, oyunun yeni cephelere açık olduğu anlamına gelir!
Gerçek Yetenek Savaşı kapımıza geldi ve buna hazır olmalıyız.
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Pandemi, tüm sektörlerdeki işletmeler
için benzeri görülmemiş bir teknoloji
benimseme dalgasına neden oldu - şirketler uzaktan çalışmayı ve müşterilerle
sanal olarak bağlantı kurmayı öğrendikçe esasen on yıllık teknoloji benimseme
ve dijital dönüşümü tek bir kasırga yılına
sıkıştırdılar.
Dünyanın dört bir yanındaki şirketler
benzeri görülmemiş bir büyümeye hazırlanıyor! Roller ve coğrafyalar arasında
giderek daha fazla yeteneği işe almak
istiyorlar. Böylece, her birey seçim yapmak için daha fazla fırsat elde ediyor.
Buna ek olarak, şirketlerin %60'ından
fazlası “her yerden çalışma” seçeneğini
açtı. Bu, kişinin memleketinde kalabileceği anlamına gelir, ancak o ülkede varlığı bile olmayan bir organizasyon için!
Bu hibrit model, bir çalışanın yaşadığı
işverenin bulunduğu yere her zamankinden daha az bağlı olacağı işe alma
felsefesinde devrim yaratacak.
Peki, mevcut çalışanları bu fırsatlarla
dolu çukura düşmekten koruyabilmelerini ve dış pazardan giderek daha fazla
yeteneği çekebilmelerini sağlamak için
ne yapılabilir?
Bir işe alım görevlisi için bu Yetenek Savaşının olası sonuçlarından biri, temelde
düzenli olarak harici yeteneklerle etkileşim kurmak anlamına gelen “Yetenek
toplulukları” olabilir.
Yetenek topluluğu, istihdam markası
elçileri ve kendini beslemeye başlayan
bir yetenek havuzu oluşturan aday
katılımına yönelik sürekli, çok yönlü bir
yaklaşım olan bir kaynak bulma stratejisidir. Bu bir olaydan çok bir süreçtir ve
sürdürmek için sürekli çaba gerektirir.

Neden gerekli?
Bu salgın kesinlikle işe alma şeklimizi
değiştirdi ve biz hala gelişmeye devam

ediyoruz. Peki bir kazanan olarak bundan nasıl kurtulabilirsiniz? Kilit ve özel
teknoloji yığını için yetenek topluluklarınızı oluşturmak yardımcı olabilir.

yabilir, ancak yine de kuruluşunuzu bir
sosyal medya sayfasından takip eder.
Bunlar, yetenek topluluğunuzla ilgili ve
bilgili tutulabilecek olanlardır.

Yetenek bulmak giderek zorlaşıyor.
Çeyrekte büyüyen iş ile gerçekten aday
odaklı bir pazar. Herhangi bir noktada
birden fazla işe alım uzmanı güçlü teknoloji ile adaylarına ulaşıyor.

Başarılı bir yetenek topluluğu için
çok önemli olan birkaç nokta:

Bu nedenle, onlarla doğru mesajlaşmanın yapılması zorunlu hale geliyor.
Kuruluşunuz hakkında doğru bilgiler,
kültürünüz arasında paylaşılıyor.
Doğru yeteneğin bulunabileceği yerde
de büyük bir aksama var. Şimdi ofis ve
evden çalışmanın hibrit modeliyle seçenekler arasında sıkışıp kaldık.
Adaylar dünya çapında daha fazla
fırsata erişebiliyor. Bu, temel olarak,
kuruluşların artık ofise daha yakın bir
bölgeden kaynak adaylarına bağlı
olmadığı anlamına geliyor ve bence bu,
oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu, yetenek topluluklarınızın veya havuzlarınızın
kesinlikle daha büyük ve daha ağır olabileceği anlamına gelir. Bu, işe almanın
ve hatta kaynak bulmanın yeni bir yolu
olmasa da. Uzun vadede kuruluşunuz
için kritik bir şey inşa etmede kesinlikle
ileriye doğru bir adım olacaktır.

•
•
•
•

Hedef kitle
Hedef belirleme
Katılım stratejisi
Araçlar

Bu soru genellikle “kimin” topluluğun bir
parçası olması gerektiği şeklinde sorulur. Genel kitleniz mi olmalı yoksa daha
spesifik bir yaklaşım mı olmalı? Cevap
basit- Size kalmış!
Bir işe alım görevlisi olarak, hangi becerinizin bir yetenek topluluğuna dahil
edilmesi gerektiğine siz karar verirsiniz.
Niş bir beceri veya rol mü olmalı yoksa
tekrar eden bir beceri mi olmalı.
En iyi yetenek yarışı, işe alım görevlisinin adayın bir sonraki görevinde ne istediğini derinlemesine anlamasını gerektirir. Sorunun tek bir ortak yanıtı olmasa
da bunları kuruluşunuza yönlendirmenin
birkaç yolu vardır.
Yetenek toplulukları çok yıllı bir projedir.
Kişi onu inşa etmek ve beslemek için
zaman ayırmalı.

Yetenek topluluğu nasıl oluşturulur?
Yetenek topluluğu, bir işe alım görevlisi
olarak kuruluşunuza uygun olacağına
inandığınız bir yetenek havuzudur.
Şu anda onlar için açık bir rol olmaya
bilir ama gelecekte olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar, kaynak sağladığınız, bağlantı kurduğunuz, bir etkinlikte
tanıştığınız ve yakında kuruluşunuz için
uygun olacağına inandığınız belirli kişilerdir. (Eğitim geçmişi, Çalıştığı Firmalar,
Teknoloji vb. kriterlere göre sıralanmıştır). Herhangi bir aday hemen bakma-

Yetenek topluluğunuzun hangi yöne
hareket etmesi gerektiği konusunda
netliğe sahip olduğunuzda topluluğu
tohumlamaya başlarsınız. Bunlar, reaktif
işe alım için iyi bir strateji değil, proaktif
işe alım için etkili bir araçtır.
Haklı olarak söylendiği gibi, doğru
zamanda doğru insanları yanınızda
bulundurursanız şirketiniz başarılı
olur. Doğru araçlara ve doğru yeteneğe
yatırım yapın. Böylelikle büyük yetenek
savaşında kesinlikle sağ kalan tarafta
yer alırsınız.
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DEI: Daha Kapsayıcı Bir İşyeri
Nasıl Olmalı?

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık
(DEI-Diversity Equality Inclusion) bazen
DEIB olarak anılır ve "B-Belonging"
aidiyete atıfta bulunur. Aslında, pek çok
kuruluş, çeşitliliğe sahip bir ekibi işe
almak söz konusu olduğunda daha cesur
hareket etmeye başladı. Proaktif olarak
gerçek dünyayı yansıtan ve bu nedenle
sayısız ırk, din, kültür, coğrafya, bakış
açısı, eğitim ve profesyonel geçmişleri
temsil eden insanları işe almaya çalıştılar.
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Bazı işverenleri harekete geçiren şey, denklemin dahil edilmesinin ve ait olunmasının nasıl sağlanacağıdır. Örneğin, DEI'ye
sözde hizmet etmek ve bilinçsiz önyargı eğitimi almak başka
bir şey, eşitlik ve kapsayıcılık felsefesini yaşamak ve bunu şirket
kültürünüzün ayrılmaz kritik bir parçası haline getirmek ise
başka bir şeydir.
2022'de, İK Değişim Ağı İK Durumu anketine katılanlar,
eşitsizlik hakkında bir diyalog oluşturacaklarını (%23), DEI
hakkında anketler yürüteceklerini (%23) ve DEI çabalarının
gerçekliğine karşı algıyı değerlendireceklerini (%13) söylüyor.
Ankete katılanların %10'undan fazlası, yeni DEI girişimlerine
yatırım yapmanın bir öncelik olduğunu söyledi.
Yine de kapsayıcı bir iş yeri yaratmak için programlara yatırım
yapmaktan ve hatta çalışanlarla görüşmekten daha fazlası var.
Gerçekten kapsayıcı olmak için, kurum kültürünü etkilemelisiniz. İşte yaygın olarak işlevsel olarak kabul edilen bazı fikirler:

Üst yönetimi sürece dahil etme
Üst düzey yöneticiler, kapsayıcı bir iş yerinin havasını belirlemelidir. Eğitim ve öğretime ihtiyaç duyabilirler. Örneğin, İnsan
Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM),
kapsayıcılık sergileyen liderlerin aktif dinleyiciler olduğunu öne sürüyor. SHRM’e
göre liderler farklı bakış açılarını teşvik
ederler ve farklı bir ekiple iletişim kurmak
için dili etkili bir şekilde kullanırlar.
Herkes bu şeylerin nasıl yapılacağını
bilerek doğmaz ve bu bir sorun değildir.
Bu tür beceriler öğretilebilir. Bu arada, üst
düzey yöneticilerden destek almalısınız.
Canlı ve çeşitli bir işgücü ile olumlu iş sonuçları arasındaki bağlantıyı gösteren çok
sayıda çalışma bulunmaktadır. MarketWatch, çeşitli ekibe sahip şirketlerin, daha
monolitik bir kadroya sahip şirketlerden
2,3 kat daha yüksek nakit akışlarına sahip
olduğunu paylaştı. Bu sonuçlar, insanların
kendilerini dahil hissettikleri ve bu nedenle daha iyi performans gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğu iş yerlerinde
ortaya çıkar.
Mesele şu ki, herkes bu kültürel değişime
katılmak zorunda. Tüm ekibin, bunun
geliştirmek istediğiniz türden bir iş yeri
olduğunu anlamasını sağlamak için,
CEO'nuz ve en üstteki diğer kişiler buna
ilk uymalıdır. İşletmeye faydalarını bilmek
onları motive edebilir. Elbette, diğerleri
ipuçlarını patronlardan alacak.
Çeşitlilik Direktörü veya
Yönetim Kuruluna sahip olmak
SHRM dahil birçok uzman kuruluş,
enerjisini DEI çabalarına adayan bir veya
birkaç kişinin olmasını önerir. Çeşitli girişimlerin etkili olup olmadığını belirlemek
için başarıları ölçebilir ve ekibin nabzını
tutabilirler. İnsanlarla kendilerini dahil mi
yoksa dışlanmış mı hissettikleri hakkında konuşabilirler. Kapsayıcılık hakkında
diyalog oluşturmak, sorunları ortaya
çıktıkça saptamanın ve ele almanın, iyileştirmeyi kullanabilecek alanları sürekli

olarak tanımanın ve başarıları ölçmenin
bir yoludur.
Çoğu insan günlük işlerine kendini kaptırır, bu nedenle önemli olduğunu düşünseler bile DEI gibi konulara odaklanamazlar.
Kapsayıcılığı geliştirmek için işini yapan
bir veya birkaç kişiye sahip olmak, unutulmamasını veya ikinci plana atılmamasını
sağlamanın bir yoludur.
Toplantılarda İyi İletişim Kurun
İnsanlar onay istiyor. Kendini yabancı gibi
hisseden kişiler konuşmaya isteksiz olabilir
ve diğerleri onları tanımayabilir. Ekiplerinize toplantılardaki davranışlarının
farkında olmalarını öğretmek yardımcı
olabilir. Bu, kimse için fazla zaman almaz.
Bazı takımlar toplantılara herkesi içeren
küçük bir konuşma ile başlar. Diğerleri,
insanların meslektaşlarının başarılarını
alkışlamalarına izin vermek için yeterli
zaman sağlar.
UNSW Business School Yönetim ve
Yönetişim Okulu'nda yardımcı doçent
olan Juliet Bourke, akran katılımı üzerine
bir çalışma yürüttü ve Harvard Business
Review'da bu konuda bir makale yazdı.
Elde ettiği sonuçlar, bu aidiyet duygusuna
sahip çalışanlar için akran katılımının
gerekli olduğunu göstermektedir. Akranların birbirlerini dahil etme yollarından
biri, başarılarını tanımak ve toplantılar
veya grup toplantıları sırasında övgüde
bulunmaktır.
En önemlisi, Bourke'un çalışması, akranların dahil edilmesini sağlamak için üç adım
gerekiyor:
• Araçsal yardım – bilgi, eğitim, rehberlik
vb. sağlayarak iş arkadaşlarınızın işlerini
yapmalarına yardımcı olmak.
• Duygusal bağ – kişisel yaşamınızla ilgili
ayrıntıları paylaşmak, birlikte kutlamak,
sosyalleşmek
• Beden dili – toplantıda nerede oturduğu-

nuz, biri konuşurken nasıl eğildiğiniz vb.
dahil olmak üzere beden dilini kullanmak
– meslektaş dayanışmanızı ve desteğinizi
göstermek için
Akran Katılımını Teşvik Edin
Üst düzey yöneticiler bir kez gemiye
alınıp iyi davranışları modelledikten
sonra, orta düzey yönetim ve alt düzey
personel arasında neler olup bittiğini takip
etmeniz gerekir. Ne de olsa dahil olmak,
bu aidiyet duygusunu besleyen güçlü
bir ekip dinamiğine bağlıdır. Bourke'un
görüştüğü kişilerin yarısı, kendilerini daha
fazla dahil hissetmelerini sağlamak için
bir strateji olarak başkalarını aktif olarak
dahil ettiklerini söyledi. Ama yine de dışlanmış veya görmezden gelinmiş hisseden
bazıları vardı.
Bourke, "Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, araştırmamın her iki aşamasında da
kendilerini gruptan benzerlerinden daha
farklı olarak tanımlayanların, benzer olanlara göre kişilerarası dışlama eylemlerini
bildirme ve deneyimleme olasılığının üç
kat daha fazla olduğunu gördüm" dedi.
"Bu eylemlerin bazıları kasıtlı görünüyordu, ancak çoğu bilinçsiz görünüyordu."
İyi haber şu ki DEI veya DEIB artık herkesin radarında. Hepsi olmasa da çoğu
kuruluş için bir öncelik... Sonuç olarak, işe
alınanların ve üst yönetimin çeşitliliğini
artırmanın ötesinde, İK liderleri insanların
uyum sağlamasına ve kendilerinden daha
büyük bir şeyin parçası olduğunu hissetmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor.
Üst düzey yöneticilerin kapsayıcı bir
kültürün davranışlarını modellemesini
sağlayarak, ilerleme ve çalışan deneyimini
takip etmek için gruplar oluşturarak, etkili
iletişim kurarak, toplantıları birçok sesin
duyulmasına izin verecek şekilde organize
ederek ve teşvik ederek topluluk bağlarını
güçlendirmeye yardımcı olabilirsiniz.
Bu önerilerin çoğu kolay, eyleme geçirilebilir ve sadece empati gerektiriyor.

MART 2022 - HRDERGİ | 31

Geleceğin
İK Unvanlarına
hazır mısınız?

Francesca Di Meglio

Pandeminin başlangıcından bu yana,
İnsan Kaynakları departmanları, bazıları
muhtemelen hayal bile edemediği birçok
işi üstlendi. Değişimin hızı arttı. Birçok
yönden, işin geleceği şimdiden başladı.
Sonuç olarak, ufukta görünen yeni iş
unvanları ve rollerin stoğunu oluşturmaya
başlamalısınız. Bazıları zaten kuruluşunuzda
var olan pozisyonlar olabilir. Ya da belki
onlar için işe almayı düşünüyorsunuz.
Her halükârda, şu şapkalardan birini
giyecek birini işe almaya başlamalısınız:

İşin Geleceği Başkanı
Forbes kısa süre önce İşin Geleceği
Başkanlığı görevinin kritik bir iş olacağını öne sürüyor, çünkü şirketler uzaktan
ve hibrit çalışmayı nasıl iyileştireceklerini, aşı politikalarında ve çalışanları
korurken maske talimatlarında nasıl
gezineceklerini, işgücü sıkıntısı sırasında çalışan bağlılığına odaklanmak ve
öğrenmek için çabalıyorlar. Ve tabii ki
çalışanın ruh sağlığına ve zindeliğine
nasıl eğilim gösterileceği için...
LinkedIn, 2022 Küresel Yetenek Trendleri Raporunda, işin geleceği ile ilgili
iş unvanlarında %60, hibrit işle ilgili
iş unvanlarında ise %304 artış tespit
etti. Hibrit İşyeri Esneklik Lideri, Hibrit
Çalışma Direktörü ve Esnek Çalışma
Alanı Operasyonları Müdürü bunlardan
bazılarıdır.
Bu unvanlar, işyerinde daha büyük bir
eğilime işaret ediyor. Harvard Business
Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre de çalışanların %70'inden
fazlası işin geleceğine hazırlanmak
için işverenlerine güveniyor. Gelecekte
ayakta kalma konusundaki bu aciliyet
duygusu ve işletmelerin İK'ya bağımlı
hale gelmesi, alanın liderlerini kuruluşlar
için hayati hale getirdi.
HBR'ye göre "CHRO'lar artık merkezi
üst düzey oyuncular olmak için aynı
fırsatlara sahip.” “Bunun, İK'nın geleceğe yön vermede kuruluşlara liderlik
etme anının geldiğine inanıyoruz. Yeni
roller ortaya çıkmaya devam ettikçe İK
yöneticileri, çalışanlara önümüzdeki on
yılda başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları beceri ve yetenekler konusunda
rehberlik etme konusunda muazzam bir
fırsat ve sorumluluğa sahipler."

Evden Çalışma Yöneticisi
Ayrıca HBR, önümüzdeki on yıl içinde
İK departmanlarına dahil edilmesini

bekledikleri 21 farklı iş unvanını listeledi.
Bazıları zaten ortaya çıkıyor veya yakın
gelecekte ortaya çıkacak. Örneğin,
Walmart, IBM ve Novartis, halihazırda
bir çalışan deneyimi başkanına sahip
şirketler arasındadır.
İşverenler işe alınanları kazanmaya ve
mevcut çalışanları elde tutmaya çalıştıkça, çalışan bağlılığı temel bir endişe
olmaya devam ediyor. HR Exchange
Network'ün en son İK Durumu raporunda, ankete katılan İK liderlerinin
%30'u çalışan bağlılığı ve deneyiminin
en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.
Esnek çalışma kültürü ve hibrit işyerleri
sırasıyla %14 ve %12 oyla ikinci ve üçüncü öncelikler oldu.
Bu endişe alanları, daha yeni beklenen iş unvanlarından biri olan Evden
Çalışma Yöneticisi ile doğrudan ilgilidir.
Bu İK lideri, ortak bir ofis alanı olmasa
bile çalışanların katılımına ve üretken
kalmasına yardımcı olacaktır. İnsanların
birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı
olmak için teknolojiyi etkili bir şekilde
kullanacaklar. Bu pozisyon için sanal
ekipleri bir araya getirme konusunda
yaratıcı olmanız gerekecek.

li tatiller düzenleyebilirler, böylece tüm
şirket aynı anda kapanır veya yöneticilerin çalışanları ne zaman arayabileceğine
sınırlar koyarlar.
ManpowerGroup'un Asya-Pasifik ve
Orta Doğu'daki İnsan ve Kültür Başkanı
Carine Rolland, HR Exchange Network'e
yaptığı açıklamada, "Şirketlerin sağlık
ve esenlikle ilgili olumlu eylemlerde bulunarak insanları ilk sıraya koyduklarını
söyleyebilirim." "Günün sonunda her şey
insanlarla ilgili. Bu, büyük olasılıkla çalışan bağlılığıyla sonuçlanacak, bağlılığı
artıracak ve daha uzun vadede üretkenliği artıracak bir yatırım."

Başka neler olacak?
İşe alacağınız bazı iş unvanları şu anda
hayal bile edilemez. Akla gelenlerden
biri, yapay zeka ve ekibinizdeki insanlar
arasında bir bağlantı olmakla ilgilidir.
HBR'nin bahsettiği diğer unvanlar,
Dikkat Dağıtmayı Önleme Koçu ve İş
Davranışı Başkanıdır. Halihazırda bir
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık yöneticiniz
veya İnovasyon Başkanınız olabilir.

SHRM’ın anketine katılanlar, tükenmişliğin pandeminin en büyük sonucu olduğunu söylüyor. Pandeminin getirdiği ek
streslerle birlikte işler daha da kötüleşti.
Çalışanlar hem fiziksel hem de duygusal
sağlıkları söz konusu olduğunda daha
fazla destek için İK liderlerini arıyor. Bu
sadece sağlık sigortası gibi avantajlarla
da ilgili değil.

Gelecekte başarıyı sağlayabilmek için
veri analitiğini ve bunun yetenek yönetimine nasıl uygulandığını anlamanız
gerekecek. Farklı coğrafyalarda ve saat
dilimlerinde yaşayabilecek ve yalnızca
sanal olarak buluşabilecek çalışanları işe
almalısınız. Büyük görevlerinizden biri,
işe aldığınız kişilerin fiziksel, zihinsel ve
duygusal sağlıklarına yönelmek olacaktır. Herkes gibi, sizin için en uygun olanı
belirlemek için daha fazla otomasyon
ve ileri teknoloji çözümünü bulmanız ve
kabul etmeniz gerekecek.

Bu yeni rol, Esenlik yöneticilerinin
şirketlerini insanların tükenmişlikten
kaçınmasına yardımcı olma çabalarına
yönlendirdiği bir rol olacaktır. Akıl sağlığı yardımını erişilebilir hale getirebilir
veya ekibe stresi azaltmak için tasarlanmış egzersizler sağlayabilirler. Koordine-

Bu belirli iş unvanları için işe alıyor
olsanız da olmasanız da halihazırda
yaptığınız işin çoğu muhtemelen bu iş
tanımlarını içerecek. İşin geleceği sizin
gibi İK liderleri için en önemli şey. Sonuçta, pandemi geleceği hızlı yola soktu
ve açıkçası, artık geri dönüş yok.

Esenlik (Wellbeing) Direktörü
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İş yapma becerilerini ölçmek için
hangi araçlara ihtiyaç duyarsınız?
Steven Bills, MBA

Tüm yönetim işleri üç konunun biriyle ilgilidir:
Görevleri yerine getirebilmek, başkaları ile çalışmak ve hem kendinizin
hem de başkalarının tavırlarını doğrulukla değerlendirebilmek….
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Bundan 100 yıl önce akademik zekayla
ilgili bir ölçüt yaratmak üzere görevlendirilen Alfred Binet, işe öğrencilerin
öğrenmesi gereken aritmetik ve yabancı
dil gibi konuları tespit ederek başladı.
Ardından öğrencilerin, bu konuların
her birinde başarılı olmasını belirleyen
kavramsal becerileri belirledi.
Binet’in çalışmaları, bugün bilinen
IQ testinin ilk temellerini oluşturarak
çocukların akademik potansiyelinin en
güçlü belirleyicisi haline geldi.
Akademik zekayı oluşturan bir dizi kavramsal beceri olduğunu kabul etmemize
karşın, bugüne kadar yöneticilere özel
bir zekâ olmadığını, hiçbir kavramsal
becerinin ticaret ya da liderlikle ilgili yetenekleri belirlemediğini farz ediyorduk.
Ancak araştırmalara göre, tanımlanmış
bir kavramsal beceriler dizisi çok net bir
biçimde bulunuyordu. İhtiyaç duyulan
ise bu becerileri ayırabilecek bir testti.
Binet’in liderliğini takip ederek, ticari
zekanın ölçümü konusunda bir çalışma
başlattım. Hedefim normal zeka ile iş
zekası arasındaki bağlantıyı bulmaktı.
Attığım ilk adım, yönetim ve psikoloji
literatürünü takip ederek yöneticilerin
işlerinin “konularını” tespit etmek oldu:
Görevleri yerine getirebilmek, başkaları ile çalışmak ve hem kendinizin hem
de başkalarının tavırlarını doğrulukla
değerlendirebilmek…
Bu üç geniş kategori tüm yönetimsel
sorumlulukları içeriyor.
Örneğin; strateji kararları vermek, ticari
odak alanını belirlemek, yön tayin etmek ve yeni girişimlerde bulunabilmek
gibi çalışmaların tümü, görevleri yerine
getirmek için gerekli olan kavramsal
becerileri gerektiriyor.

Çatışmaları yorumlayabilmek ve
yönetmek, ekiplere liderlik etmek
ve müşteriler/ yatırımcılarla başa
çıkabilmenin hepsi insan ilişkilerine
gönderme yapan kavramsal becerileri
gerektiriyor.
Başkalarının görüşlerini entegre etmek,
değişen koşulların farkına varabilmek
ve başkalarının davranışlarına uyum
sağlamak ise kişisel farkındalık ile ilgili
olan kavramsal becerilerin kullanımını
gerektiriyor.
Bunları belirledikten sonra, en saygıdeğer yönetimbilimcilerin etkili liderliğin
gerekleri olarak tanımladığı kavramsal
becerilerin bir listesini çıkardım.
Liste uzun ve bazı tekrarlar bulunduğu için temel yetenekleri belirlemem
gerekiyordu. Yetenekleri incelediğimde,
bunların ilginç biçimde doğal olarak üç
kategoride toplandığını fark ettim.
Bu da yöneticilerin işlerinin üç temel
konusunun gerçek yaşamdaki liderliğin
doğru bir temsilcisi olduğunu kanıtladı.

Beceriler arasında temel hedefleri
daha az dikkat gerektiren konulardan
ayırt edebilmek, olası sonuçları
yorumlayabilmek ve kişilerin
görünmeyen gündemlerinin farkında
olabilmek yer alıyor.
Kavramsal becerilerin tümü, kişinin belli
bir hedefe ulaşmanın ya da karmaşık bir durumdan çıkabilmenin en iyi
yolunu belirlemek amacıyla bilgiyi nasıl
edindiğini, işlediğini ve uyguladığını
tespit ediyor. Bir başka deyişle, kişinin
iş yaşamında kritik düşünmenin en üst
seviyesine ulaşmasını sağlayacak bazı
belli beceriler bulunuyor.
Yönetim beceri değerlendirme testleriyle ilgili bu teoriyi doğrulamak için
gerçek yaşamdaki yönetici performanslarını test ettiğimde, bir nokta açığa

çıktı: Yıldız konumundaki yöneticiler, bu
kavramsal beceriler konusunda rakiplerinden düzenli olarak daha iyi performans gösteriyordu.
Dahası, bu yeteneklerin tümü etkili
karar alma süreci için gerekliydi. Çoğu
yönetici bu üç konu kategorisinin bir ya
da ikisinde güçlü beceriler göstermesine karşın, iş dünyasındaki yıldızların
üçünde de sıra dışı performans gösterdiği çok açıktı.

Liderin “insani ilişkileri” konusuna
dayanan tüm tartışmalar bireyin
kişisel özellikleri ile hal ve tavırlarına
odaklanır.
Tersi şekilde, liderin insanlarla ilişkilerine gönderme yapan yönetim zekâsı
ile ilgili tartışmaların, liderin kişiler arası
ilişkilerdeki karmaşıklıkları belirlemek
konusundaki altı kavramsal beceriye
odaklanması gerekir.
Bunların arasında diğerlerinin gün yüzüne çıkmamış olan gündemlerini anlamak ve diğerlerinin hareketlerinin olası
etkilerini dikkate almak yer alır.
Etkili yöneticilerin düşünce ve tavırlarına kritik bir açıdan bakmayı başarabilmesi önemlidir.
Bu da beş temel beceriyi gerektirir.
(Kişisel önyargı ve sınırları anlamak,
değerlendirmelerdeki hataları ortaya çıkarabilecek geribildirimleri kabul ederek
gerekli düzenlemeleri yapmak, gibi…)
Kişilerin zorluklarla karşı karşıya kaldığında savunmaya geçmesi son derece
doğaldır ancak etkili bir liderin fikirlerini
değerlendirebilmesi, diğerlerininki karşısında bunları sınaması ve gerekiyorsa
düzenlemesi çok önemlidir.
Bunu yapmak konusunda başarısız
olmak bir şirketi piyasadaki değişiklikler
karşısında savunmasız hale getirebilir.
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Şimdiye kadar ölçülen tek kavramsal
beceriler, okul çocuklarının akademik
performansını tahmin etmek için
kullanılanlardı.

Dahası, test edilen konular genellikle
akademik ve temel, hatta yoğun profesyonel deneyime sahip olan kişiler için
onur kırıcı bulunuyor.

Durum ne kadar sıra dışıysa, ezbere
bilgi o kadar az kullanılır ve soruya yanıt
vermek için daha fazla kavramsal beceriden yararlanılır.

Ve bu tür beceriler geleneksel olarak
IQ testleri kullanılarak ölçülüyordu. IQ
testleri iş dünyasında kullanılmak üzere
yaratılmamasına karşın, araştırmalar bu
tür enstrümanların (en azından, işe alım
ve terfilerde en çok kullanılan değerlendirme aracı olan yeterlilik mülakatları
kadar) iş performansını tahmin edebileceğini gösteriyor.

Bunların yanı sıra IQ testleri iş dünyasında ihtiyaç duyulan pratik ve günlük
zihinsel becerileri değerlendirmiyor.
Ayrıca bu tür testler genellikle ırksal,
cinsiyetçi ve zihinsel önyargılara sahip
olmakla suçlanıyor.

Yönetim ile ilgili testler, akademik konulara odaklanmak yerine yöneticilerin
işiyle ilgili olan belli kavramsal konulara konsantre olmalıdır:

Hatta bunların, kişilik testlerinden on
kat daha başarılı olduğu da belirtiliyor.
Bunun nedeni de akademik başarıyı
destekleyen bazı zihinsel becerilerin
aynı zamanda yönetici performansı için
de kritik olması…
Yine de IQ testleri üstün yetenekleri belirlemek için şirketler tarafından sıklıkla
kullanılmıyor. (Şirketler genellikle elit
okullardan mezun olan kişileri işe almayı
tercih ediyor.) IQ testlerinin değerlendirdiği beceriler kişinin halihazırdaki
kavramsal becerilerinin bir küçük bir
parçasını temsil ediyor.
Ölçülen bazı yeteneklerin ise (kelime ya
da aritmetik gibi…) yönetimsel işlerle
hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

Bu gerçekten önemli eksikliklerine karşın, IQ testleri yine de pek çok değerlendirme aracı ile karşılaştırıldığında son
derece isabetli tahminleri beraberinde
getirebiliyor. İş dünyasının bu tür zekâ
testlerini kullanmak konusundaki gönülsüzlüğü, işe alım ve terfiler konusunda
adayları değerlendirirken farklı ve güçlü
araçlar kullanılmasına neden oldu.
Yine de yöneticilerin zekasını ölçmek
için, onların ihtiyaç duyduğu becerileri
test eden ölçütler kullanmak mümkündür. (Verilerin kalitesinin değerlendirilmesi ya da bir çatışmadaki temel
konuları tespit etmek gibi…)
Zekayı değerlendirmek için bu tür bir
ölçüt veya kural kullanmak istiyorsanız, adayın daha önce hiç karşı karşıya
kalmadığı durum ve soruları ortaya
koymanız gerekir.

Görevleri yerine getirebilmek, başkalarıyla çalışabilmek ve kendini değerlendirebilmek gibi… Soruların mutlaka
spesifik sektör deneyimi ya da bilgisini
içermesi gerekmez.
Aranan bilgiler, tüm yöneticiler için
ortak olmalıdır. İşe alım müdürü ancak
o zaman, adaylar arasındaki farklılıkların
bilgiden değil gücü kullanma farkından
kaynaklandığını anlayabilir.
Soruların ayrıca, adayın belli bir beceriye sahip olup olmadığını belirlemek
için de tasarlanmaması gerekir. Sorular;
aday bunlara yanıt verirken becerisini
gösterecek biçimde kurgulanmalıdır.
Diyelim ki kişinin, “görünmeyen gündemleri kritik olarak gözden geçirme”
ve “beklenmeyen sonuçları yorumlama”
becerisini değerlendirmek istiyorsunuz.
Adayın bu durumlardan herhangi birini

yaşadığı bir olayı nakletmesini istemek
yerine, ona gerçek bazlı bir durum sunmanız gerekir.
Üst düzey yönetim zekasına sahip olan
bir aday bu soruyu yanıtlarken, yönetim ekibinin kararının altında yatanların
nedenlerin onaylanması gerektiğini
dikkate alır.
Dikkate alınması gereken doğrudan
olmayan maliyetlerin de (yazılım geliştirme, müşteri hizmetleri seviyesinin
korunması gibi…) gündeme gelebileceğini bilir. Dahası önerinin beraberinde
getireceği olası ve hesaba katılmamış
sonuçları da dikkate alır; uzaktaki bir
işgücünün verimlilik ya da çalışan ilişkilerini nasıl etkileyeceği gibi…
Yönetim becerisini ölçen testler, liderlik
özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda bir mucize yaratmıyor.
Tıpkı davranışsal mülakatlar gibi, bu
testler de adaylar arasındaki performans değişkenlerinin yüzde 25 – 30’ini
tespit edebiliyor.
Ancak bu testler, davranışsal mülakatların değerlendirdiğinden çok daha farklı
beceri gruplarını göze alıyor.
Bu nedenle, bir arada kullanıldığında bu
iki yaklaşım adayın potansiyeli konusunda çok daha büyük bir resmin görülmesine olanak sağlıyor.
İşe alımdan sorumlu yöneticiler, kişilik
testlerini ve tüm referansları da gözden
geçirse yine de bir adayın tüm karakteristik özelliklerini bilemez.
Ancak zekâ ile başarı arasındaki
güçlü korelasyonu ve zekâ testlerini
uygulamanın bir yolu olduğunu bilen
yöneticiler, adayları çok daha yüksek
bir doğruluk oranı ile mülakata alarak
değerlendirebilir.

Peki duygusal zekâ bu sürecin
neresinde?
Şirketler yüksek IQ’lu adayları işe alıyor-

lar; çünkü IQ’su yüksek olanlar çabuk
öğrenir ve hızlı çalışırlar. Ancak şirketler,
son zamanlarda duygusal zekaya da
önem vermeye başladı.
Duygusal zekâ ve IQ arasında bir
bağlantı yok. “Yüksek IQ’ya sahip
birinin duygusal zekâsı da yüksek olur”
şeklinde bir kural olmadığı gibi, “yüksek
duygusal zekâsı olan birinin IQ’su da
yüksek olur” gibi bir kuraldan söz etmek
de mümkün değil.
Birçok insanın değişik yetenekleri var.
Bazıları iyi bir atlet, bazıları enstrüman
çalıyor, bazıları çok zeki ve tüm hayatları boyunca kendilerine IQ’larının yüksek
olduğu söylenmiş.
Bu kişiler doğal olarak bu yönleri üzerinde yoğunlaşıyor ve bu yetenekleri
gelişmesine rağmen duygusal zekâları
gelişmeyebiliyor.
Şirketlerde IQ’su ne kadar yüksek olursa
olsun duygusal zekâsı (EQ) düşük
olan çalışanlar ayıklanmalı veya EQ’ları
geliştirilmeli. Çünkü bu kişiler iş yerinde
teröriste dönüşüyor ve kimse onlarla
çalışmak istemiyor.
Wesleyan Üniversitesi’nden bir profesör iş hayatında yükselerek başarı elde
eden öğrencilerin derslerde çok başarılı
olmayan öğrenciler olduğunu fark ederek bir araştırma başlattı.
Araştırma konusu insanları iş hayatında başarıya ulaştıran faktörlerin neler
olduğunu bulmaktı. Araştırmanın önemli
bir sonucu; başarının entelektüel zekâ
(IQ) ile doğrudan bağlantısı olmadığı,
beynin duygusal bölümü ile bağlantısı
olduğuydu. Sonuç olarak iş hayatında
başarıya ulaştıran 20 temel yetkinlik
belirlendi ve bu yetkinlikler daha sonra

Başkalarının görüşlerini
entegre etmek, değişen
koşulların farkına varabilmek
ve başkalarının davranışlarına
uyum sağlamak ise kişisel
farkındalık ile ilgili olan
kavramsal becerilerin
kullanımını gerektiriyor.
Bunları belirledikten sonra, en
saygıdeğer yönetimbilimcilerin
etkili liderliğin gerekleri olarak
tanımladığı kavramsal
becerilerin bir listesini çıkardım.
19’a indirilerek duygusal zekâ göstergesi
olarak kullanılmaya başlandı.
Unutmadan belirteyim, duygusal zekayı
bazıları “iyi bir insan olmak” şeklinde
yorumluyor. İyi, kibar ve nazik bir insan
olmak güzel şeyler, ancak bunlar kişinin
duygusal zekasının yüksek olduğu anlamına gelmez.
Sonuç olarak IQ geliştirilemez ama
duygusal zekâ zihne bağlı olmadan çok
büyük oranda geliştirilebilir.
Ben üst düzey yöneticilere koçluk yaparken bu 19 maddelik listeyi verip iyi
oldukları ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları maddeleri işaretlemelerini istiyorum.
Hemen hemen çalıştığım tüm yöneticiler geliştirmek istedikleri madde olarak,
“işyerinde duygularını kontrol edebilmeyi” işaretliyor.
Günümüz iş yaşantısında insanlar
gerçekten de kontrolü kaybetmelerine
neden olabilecek çok fazla durumla
karşılaşıyor.
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Z Kuşağı’nın uzaktan çalışmayla
ilgili hisleri sizi şaşırtacak!

Tüm dünyada çalışanların çoğu için son üç yılda uzaktan çalışmak büyük bir uyum oldu,
peki ya ofise hiç adımını atmamış yeni mezunlar ne olacak?
1997 ve 2012 yılları arasında doğan insanları kapsayan teknoloji kuşağı olarak da bilinen Z kuşağı;
2019, 2020 veya 2021'de üniversiteden mezun olanları içeriyor. Birçoğunun yalnızca uzaktan
çalışmayı bildiğini biliyoruz. Z kuşağı çalışanlarının beşte biri veya %20'si hiç ofiste şahsen çalışmadı.
Asıl soru, bunun çalışan olarak gelişme
yetenekleri üzerinde ne gibi bir etkisi
olacağıdır? Akıl hocaları bulma, yeni
beceriler öğrenme veya diğer profesyonellerle ağ kurma konularında onları
geride mi bırakıyor?
Bu, kariyerleri ve işin geleceği için ne
anlama geliyor? Z kuşağı tüm bunlar
hakkında ne düşünüyor?

Z Kuşağı Kimdir?
Bir neslin bitip diğerinin başlaması arasında her zaman bazı yanlış anlamalar
vardır. Z kuşağı tipik olarak iş gücüne
girmeye başlayan lise ve üniversite çağındaki bireyleri oluşturur.
Pew Araştırma Merkezi, 1997'den sonra
doğan herkesin Z Kuşağı'nda olduğunu
belirledi. Onlardan önceki Milenyum
yani Y kuşağı, 1981 ve 1996 yılları arasında doğan çalışanları içeriyor.

olarak çok daha liberaller. Z kuşağının
en yaşlıları şimdi 20'li yaşlarının başında
ve işgücü piyasasına geçen yüzyılın en
kötü zamanlarından birinde giriyor.

Z Kuşağı ve Uzaktan Çalışma
hakkındaki gerçek
Skynova'nın yeni çalışması büyüleyici
çünkü geleneksel ofis işlerine geri dönmeye hevesli, teknolojiden anlayan genç
bir nesli gösteriyor. Birçoğu bu deneyimi hiç yaşamadı ve yüz yüze çalışmanın
faydalarını arzuladı.
Z kuşağı çalışanlarının %61'i, tamamen
uzaktan çalıştıklarında arkadaş edinmenin zor olduğunu söyledi. Aynı ankete
katılanların %39'u, bir akıl hocası bulmayı ve kendi alanlarındaki diğer profesyonellerle ağ kurmayı zor buldu. Ankete
katılan Z kuşağı çalışanlarının yaklaşık
dörtte biri de yeni beceriler kazanmak
için mücadele ettiklerini söyledi.

ğiştirme acelesi, kişisel olmayan Zoom
toplantıları, iletişim planının olmaması
ve iş başında öğrenme eksikliği, onları
görünmez ve iş yapma konusunda endişeli hissettiriyor.
Düzenli yüz yüze etkileşimler olmadan,
bu genç çalışanlar şirket kültürünü ve
büyük şemada nereye oturduklarını
anlamaya çalışıyorlar. Giriş seviyesindeki
çalışanların çoğu, yöneticilerle düzenli
olarak etkileşim kurmanın, üst düzey
liderlerle toplantılara katılmanın ve deneyimli çalışanlarla "kahve" sohbetleri yapmanın günlük yapısını arar. Kariyerlerinin
başında onaylanmaya ihtiyaçları var.
Birçok uzman, şirketlerin iletişimi sürdürmek, mentorluk fırsatları sağlamak
ve uzak ortamda şirket kültürünü geliştirmek için net planlar formüle ederek
Z kuşağı çalışanlarına yardımcı olmaları
gerektiğinde ısrar ediyorlar.

Boşlukları Kapatmak
Tabii ki, bu kesin bir bilim değil. Birkaç
yıl önce araştırmacılar, Milenyum kuşağı
ve Z Kuşağı arasındaki geçiş dönemini
tanımlamak için Zillennials olarak bilinen
yeni bir isim oluşturmaya karar verdiler.
Kendilerinden önceki tüm nesiller gibi
Z kuşağının da kendine has ilgi alanları
ve değerleri var. Bu tür veriler ilk kez
izlendiğinden beri en çeşitli ve eğitimli
nesildir. Felsefeleri ayrıca Baby Boomers veya X kuşağından farklıdır.

İşte sonuç: Z kuşağı çalışanlarının %58'i
gelecek yıl uzak işlerinden ayrılmayı
planlıyor ve çoğu hibrit veya yüz yüze
pozisyonlar istediklerini söyledi. Bu,
halihazırda elde tutma ile mücadele
eden şirketler için potansiyel olarak
kötü bir haber. Bir başka önemli soru
da Z kuşağının on yıl önce giriş seviyesi Y kuşağının sahip olduğu becerileri
veya temasları geliştirmede geride olup
olmadığıdır?

Uzaktan Çalışmak Z kuşağı için iyi mi?
Z kuşağı, hükümetin toplumun sorunlarının çözümünde daha güçlü bir
rol üstlenmesi gerektiğine inanıyor ve
yarısından fazlası iklim değişikliğinden
insanların sorumlu olduğuna inanıyor.
Kendilerinden öncekilere göre sosyal

New York Times'ın "Uzaktan Çalışan
Genç Çalışanlar Başarısız Oluyor" başlıklı bir makalesine göre, Z kuşağı çalışanları şirketlerinde kendilerini yabancı
gibi hissediyor. Şirketin iş akışlarını de-

Bu noktada, Z kuşağı çalışanları sadece
biraz geride… İyi haber şu ki ofisler yeniden açıldıkça ve şirketler hibrit ya da
yüz yüze pozisyonlar uyguladıkça arayı
kapatabilir. Çoğu işveren şu anda kendilerini suyun altındaymış gibi hissetse
de, Z kuşağının gelişimindeki potansiyel boşlukları profesyoneller olarak ele
almak önemlidir.
Neden? Çünkü bu nesil sayısı en fazla
ve en eğitimli nesildir. Yakın gelecekte
dizginleri ele geçirecekler. Hiçbir işveren, başarılı olmak için gereken sert ve
yumuşak becerilerde büyük ölçüde geri
kalmış çalışanları miras almak istemez.
Sorunu bugün çözmek, ileride büyük bir
krizi önleyecektir.
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X Kuşağı ihmal edilen
ortanca çocuk değildir!
Neden artık iş yerinde X kuşağını
görmezden gelemezsiniz?

Birçok uzman, tarihte ilk kez, aynı anda dört neslin iş yerinde olduğuna dikkat çekiyor.
Bu farklı grupların nasıl yönetileceğine dair tartışmalar zirvede ancak birçoğu
1965 ile 1980 arasında doğanları içeren X Kuşağı'nı dahil etmeyi unutur.
Konuşmaya Baby Boomers, Y kuşağı ve şimdi de Z kuşağı hakim...
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Bazıları, en kalabalık iki kuşağın, Baby Boomers ve Y kuşağı
tam ortasında olduğu için X Kuşağı'nı sandviç kuşağı olarak
adlandırıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'na göre, daha küçük
bir grup olmasına rağmen, X Kuşağı 2017'de 53 milyon çalışanı oluşturuyordu. 2018'de Küresel Liderlik Tahmini, X kuşağının küresel olarak liderlik rollerinin %51'ini elinde tuttuğunu
bildiriyor.

Ortada olmak veya kalmak
Baby Boomers, X ve Z kuşağı dikkatleri üzerine çekerken, X
kuşağı küçük bir tantana ile çabalıyor. 2014 yılında Pew Research, X kuşağını "ihmal edilen ortanca çocuk" olarak etiketledi. X kuşağının sadık ve çalışkan olduğunu, ancak terfi için en
çok gözden kaçanların onlar olduğunu bildiriyor.
X kuşağının neden görmezden gelindiğine dair bir hipotez,
küçük çocuklara ve yaşlanan ebeveynlere bakarken orta yaş
monotonluğunu yaşadıklarıdır. Herhangi bir nesli anlamak
için onların geçmişini, bugününü ve geleceğini göz önünde
bulundurmalısınız.
X'in gençliğine bakış, hikâyeyi anlatıyor. Suçların arttığı, hükümet skandallarının coştuğu (Richard Nixon'ın Watergate'i,
Ronald Reagan'ın İran Contra'sı, Bill Clinton'ın Monica
Lewinsky ile ilişkisi), o dönemin zengin ünlülerinin parıltısını
kaybetmesi(örneğin O.J. Simpson). 24 saatlik haber döngüsünün ve bir iş olarak gazeteciliğin doğuşunu yaşadılar.
BridgeWorks'e göre, tüm bu deneyimler X'e sağlıklı bir şüphecilik kazandırdı. Soru sorar ve hiçbir şeyi gerçek değerinden almazlar.

Gerçeklik Baytları
X Kuşağı, internetin doğuşundan önce büyüdü, ancak teknolojideki gelişmelere uyum sağlamak zorunda kaldılar. Profesyonel yaşamlarını interneti ve diğer teknolojileri kucaklayarak geçirdiler. Nielsen, X kuşağının en bağlantıları en güçlü
nesil olduğunu belirtiyor. Her iki dünyayla ilgili deneyimleri,
Boomers ve Y ile aynı anda ilişki kurmalarına yardımcı olur.
Aslında X kuşağı, iki nesil arasında bir köprü görevi görebilir.
Bu grup aynı zamanda üç yıkıcı durgunluk yaşadı - Dot-Com
Büstü, Büyük Durgunluk ve salgın. Eğer para güçse, bu, X kuşağının neden neredeyse unutulduğunu açıklayabilir. Business
Insider kısa süre önce yayınladığı araştırma, X kuşağının en
çok parayı kazanan ancak aynı zamanda en çok borcun olan
nesil olduğunu gösteriyor.

U.S. News & World Report'a göre, X kuşağı üyelerinin "
girişimci bir zihniyete sahip oldukları ve sıkı çalıştıkları,
sıkı düşünerek oynadıkları" biliniyor.
İşverenler, Y ve şimdi Z kuşağı çalışanlarını işe almanın, dahil
etmenin ve elde tutmanın en iyi yollarını belirlemek için zaman ve para harcadı. Ancak, özellikle tarihi bir işgücü sıkıntısı
sırasında yetenek savaşlarını kazanmaya çalışırken, X kuşağına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.
X kuşağı üyelerinin esrarengiz bir sadakati var. Amdocs kısa
süre önce, Z kuşağının %31'i ve Y kuşağının %27'sine kıyasla
X Kuşağı'nın %14'ünün işini bırakmayı düşündüğünü bildirdi.
Sadece Boomers, %13 ile bırakma olasılığı daha düşüktü. Bu
özellikler, İnsan Kaynakları tarafından fark edilmenizi sağlayacak türdendir.

Unutulanı Hatırla
CNBC'ye göre; X kuşağının en yaşlı çalışanları muhtemelen
en az 10 yıl daha iş gücünde olacak ve kuşağın genç üyeleri
hala 30'dan fazla yıldır çalışıyor olabilir, bu da X kuşağının
bir süredir kuruluşların liderliğinin bel kemiğini oluşturacağı
anlamına geliyor. "Yalnızca işgücüne giren en genç nesillere
odaklanmak adına X kuşağını görmezden gelenler, derin ve
değerli bir liderlik potansiyeli kaynağını kaçıracaklar."

İşverenlerin X kuşağına daha yakından bakmaları için
birkaç kritik neden daha var.
Good Hire tarafından yapılan bir ankete katılan X kuşağının
%50'sinden fazlası iş yerinde mutlu olduklarını söylüyor.
X kuşağının, Y ve Z Kuşağı ile paylaştığı bir uyarı, en çok
patronları veya yöneticileri tarafından rahatsız edilmeleridir.
Baby Boomers, bunun yerine en çok yetersiz maaştan rahatsız oluyor. Tabii ki genel mesaj, X kuşağının herkes gibi daha
iyi iş-yaşam dengesi ve daha fazla esneklik istediği yönünde.
Açıkçası, Büyük İstifa sırasında şirketler kimseyi görmezden
gelemez. X kuşağına bir kez daha bakmanın zamanı geldi.
X Kuşağı, platonik aşklarıyla tanınan, latte yudumlayan ve
Nirvana gibi alternatif rock sunağında ibadet eden tembeller
olarak anılsa da kendilerini kanıtladılar. Yeniliğe öncülük ediyor ve sadakat ve eşsiz bir iş etiği sergiliyorlar.
İşverenler, Büyük İstifa ve yetenek savaşı ortamında, çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini görmezden gelirse, en iyi ve en
parlaklar rakiplerine kaçar.
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OKR hizalaması:
Neden önemlidir
ve akıllı yazılım aracılığıyla
nasıl uygulanır?
Derleme

OKR'ler(Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar) bir yönetici olarak
alabileceğiniz en iyi karardır: bu şekilde ekip üyelerinizi ortak bir
vizyon etrafında hizalayabilir ve amaç doğrultusunda çalışmalarını
sağlayabilirsiniz. Bu iyi bilinen sistem, her bir çalışanın bu hedeflere
ulaşmada ne tür bir rol oynadığını anlamasına yardımcı olur.
Peki, hedefler nasıl belirlenir ve bunları ekibinizle nasıl uyumlu hale
getirirsiniz? Bunun yanıtı ve daha fazlası bu makalede!

1. OKR hizalaması nedir ve dijitalleştirilmiş bir dünyada neden gereklidir?

ve projedeki rollerini anlamalarına yardımcı olmak için de harika bir yoldur.

OKR'ler, şirketler ve çalışan ekipleri için
bir yönetim stratejisidir ve SMART hedefleri ve MBO'lar gibi modern yöntemlere dayanır.

Ayrıca, belirli bir süre boyunca yöneticinin veya CEO'nun neye odaklandığını
görebilmeleri için onları güçlendiriyor
- bu, çalışmalarının şirketin misyonu için
değerli ve önemli olduğunu hissettiriyor.

Ancak Amerikalı yatırımcı John Doerr,
OKR stratejilerinin özü haline gelen ünlü
kitabı “Measure What Matters” ile bu
stratejiyi global çapta daha da geniş bir
kitleye ulaştırdı.

Peki, OKR'ler nedir?
Bu hedefler, belirli bir süre için ekipler
ve bireyler arasında hedefleri hizalama
yöntemi olarak görülebilir.
Bu stratejiye göre, her bir hedef, belirli
bir dönem için yüzde olarak izlenebilen
dört ölçülebilir anahtar sonuca bölünebilir. Ayrıca, uyum söz konusu olduğunda, ekipler veya üyeler arasında çelişen
fikirlerin bulunmadığından emin olmak
önemli bir şeydir - bunlar verimli ve çelişkili olmayan bir şekilde çözülmelidir.
Ancak bu şekilde yöneticiler, tüm şirketin aynı hedefler üzerinde çalışmasını
sağlayabilir.
Bu nedenle, her bir hedefe ulaşmak için
gereken stratejiler ve görevler esnek
olmalı ve her bireye göre uyarlanmalıdır.
Aksi takdirde şirketin hedeflerine zamanında ulaşılamayabilir.
OKR hizalaması önemlidir, çünkü:

Şeffaftır – OKR sisteminin temel özelliklerinden biri, herkesin hedeflerinin ve
kilit sonuçlarının herkese açık ve ilgili
herkes tarafından erişilebilir olmasıdır.
Bu şeffaflık, şirketin hedeflerini yeni işe
alınanlar için daha net hale getirmenin
harika bir yoludur, aynı zamanda diğer
çalışanların çalışmalarını geliştirmelerine

Bireysel düzeye uyarlanabilir – önemli
sonuçların en iyi yanlarından biri ne
kadar spesifik olabilecekleridir.
Bir çalışma, yeni işe alınanların %90'ından fazlasının, şirketin hedeflerine ilişkin
etkin iletişim eksikliği nedeniyle şirketin
stratejisine dahil olmadığını göstermiştir.
Tüm büyük yöneticiler, uyumun ne
kadar önemli olduğunu bilir - her bir
meslektaş, kendilerinden tam olarak
ne beklendiğini öğrendiğinde, günlük
görevlerine ve hedeflerine daha fazla
odaklanabilirler.

Anlamlı çalışmaya odaklanır – hedefler
olmadan, ekip üyeleri kendilerini şirketin
hedefleri için önemsiz olabilecek şeyler
üzerinde çalışırken bulabilir.
OKR'ler aracılığıyla ekibiniz doğru
şeyler üzerinde çalışabilir ve üyeler aynı
hedef ve görevlere odaklanabilir.

2. OKR'ler nasıl hizalanır ve
ekibinizin hedeflerine nasıl ulaşılır?
• Her şirket hedef belirlemenin ne kadar
önemli olduğunu bilir, ancak başarılı
olmak istiyorsanız bunlar yeterli değildir.
Hedefler, ekip üyelerinin vizyonuyla
uyumlu olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Uyumlu olduklarında, hedefler
daha iyi anlaşılır ve elde edilmesi daha
kolaydır.
• OKR'ler aracılığıyla verimli bir hizalama stratejisi uygulamanıza yardımcı
olacak birkaç yol:

Kısa vadeli hedefler belirleyin
Büyük düşünmek harikadır, ancak
gerçekçi ve ulaşılması kolay hedefler
belirlerseniz daha da iyidir.
Adım adım ilerlemek ve bu süreçte oluşabilecek küçük potansiyel hatalardan
ders çıkarmak önemlidir.

Her ekip üyesini ortak çalışan
olarak görün
Yöneticiler ve ekip üyeleri, ekibin hedefleriyle uyumlu bireysel görevlere birlikte
karar vermelidir.
Böylece herkes kendi rollerinin ve genel
vizyon ve stratejiye nasıl uyum sağlayabileceğinin farkındadır.
Kısacası – zincirde yalnızca bir zayıf
halka varsa ekipleri amaçlarına ulaşamayacaktır. Ekip üyelerinin gerektiğinde birbirlerine güvenmeleri ve motive
etmeleri gerekir.

Düzenli geri bildirimde bulunun
OKR, ilerlemeyi izlemek ve iyileştirilmesi gereken noktalar üzerinde çalışmak
için ekip liderleri ve üyeleri tarafından
haftalık olarak belirlenmelidir. Belirli bir
projenin gelişimi, ancak yöneticiler, ekip
üyelerinin ihtiyaç duyduklarında yardım
veya geri bildirim alabilmelerini sağlarsa
izlenebilir ve geliştirilebilir. Akıllı yazılımlaar sayesinde bu iş kolayca ve rahat bir
şekilde yapılabilir.
Bu nedenle, şirketinizin başarısı, büyük
ölçüde hedeflerin netliğine ve sonuçların ölçülmesine bağlı olabilir ve bu, ancak ekibin vizyonuyla uyumlu olmaları
durumunda elde edilebilir.
OKR hizalaması, şirketinizin uzun vadeli
hedefleri için harika bir ölçüm aracıdır
ve “evden çalışma” çağında neredeyse
bir zorunluluktur.
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GERİ BİLDİRİM SANATI:
DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN
YAPICI BİR DEĞERLENDİRME
NASIL YAPILIR VE ALINIR?
Geri bildirim, herhangi bir ekibin uyumu ve sorunsuz çalışması için
gerekli ve çok değerli bir araçtır. Doğru kullanıldığında ekip üyeleri
için motive edici bir role sahiptir.
Öte yandan, uygun olmayan bir anda geri bildirim sağlamak, grup
içindeki güveni sarsabilir ve her çalışanın bireysel motivasyonunu
etkileyebilir. Bu nedenle geri bildirim sağlamak, almak kadar özenle
ele alınması gereken bir sanattır.

1. Geri bildirim sanatı:
Olumsuz bir değerlendirmenin ardındaki psikoloji
Yapıcı geri bildirim özgür iletişimi teşvik eder.
Bu tür yöntemleri kullanan şirketler genellikle çok üretkendir ve çalışanlar için daha faydalı politikalara sahiptir.
Geri bildirim vermede ve almada en önemli şey olumsuz
tepkilere neden olmamasıdır.
Ekip üyeleri, anladıkları talimatlar
aldıklarında olumlu yanıt verirler.
Açık ve dürüst geri bildirim, çalışanların işlerinde daha
özgüvenli olmalarına yardımcı olur – bir kişiye yapıcı bir
geri bildirim verdiğinizde, performansla ilgili sıkıcı bir
konuşmayı somut bir eylem planına dönüştürürsünüz. Bir
araştırmaya göre, katılımcıların %92'si, yapıcı geri bildirimlerin işlerinde daha iyi olmalarına yardımcı olduğunu
kabul belirtiyor.
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Geri bildirimi formüle etmek ve ele
almak bir sanattır, çoğu zaman bu konu
doğru bir şekilde ele alınmazsa geri bildirim alıcısı, çeşitli duygu ve hisler yoluyla
olumsuz geri bildirimi içselleştirebilir ve
tepki verebilir.
İnsan beyninin yol gösterici ilkelerinden
biri, tehditleri en aza indirmek ve ödülleri
en üst düzeye çıkarmaktır.
Birisi olumsuz geribildirim aldığında, tehdit edici bir uyaranla ilişkilendirilebilir ve
bu gibi durumlarda insanlar 3 tür otomatik yanıt üretebilir:
• Dövüş – savunma tepkisi
• Uçuş – kaçınma davranışı
• Donma – kaygı veya iletişim eksikliği
Bu 3 tepki türü, güçlü fizyolojik tepkileri
tetikler ve psikolojik bir korku tarafından
üretilir. Korku şartlandırılmıştır, yani
olumsuz bir deneyim yaratan bir durum
veya şeyle ilişkilendirilir.
Psikolojik tepki, böyle bir duruma ilk
maruz kalındığında başlar ve nasıl ele
alındığına bağlı olarak zamanla gelişir.
2. Geri bildirim nasıl verilir ve alınır?
Olumlu sonuçlar için faydalı ipuçları
Geri bildirim veriyorsanız, sürekli ve yapıcı olması tercih edilir. Olumlu bir şekilde
geri bildirimde bulunabilmeniz için ekip
üyelerinizle güvene dayalı bir ilişki kurmanız önemlidir.
Geri bildirim stratejinizi geliştirirken bu
ipuçlarını aklınızda tutmaya çalışın:
- Şirketin kültürü ve değerlerine
odaklanmak
Sürekli performans değerlendirmesi giderek daha yaygın bir iş uygulaması haline
geliyor – çalışanlar bunu artık her üç ayda
bir veya her yıl geçmeleri gereken göz korkutucu bir prosedür olarak görmeyecekler.
Onlarla işleri hakkında konuşmak veya bir
proje hakkında kısa bir fikir vermek, onlara değer verdiğinizi ve onların yanında
olduğunuzu gösterir.

Geri bildirime karşı açık tutum, iletişimin
iyileştirme için bir araç haline geldiği bir
kültürü gösterir.
- Dürüst ol
Değerli geri bildirim sağlamak için, tam
olarak ne düşündüğünüzü söyleyebilmek
için konuşmayı yönlendirmeniz gerekir.
Amaç, kötü şeylere odaklanmak veya
çalışanın yaptığı işten şüphe duymasını
sağlamak değildir.
Unutmayın: Yaptığınız iş övgüye değer.
Bunu, başarının ne anlama geldiğini öğrenmelerine, geliştirmelerine ve anlamalarına yardımcı olmak için yapıyorsunuz.
Bu konuşmanın bir kısmı, ekip üyelerinin
sonuçlarından haberdar olmalarını ve
neyin iyileştirilebileceğine daha fazla
odaklanmalarını sağlamaktır.
• Bir koç gibi düşünün
Tavsiye verirken özgün olun! Kendinizi
alıcının yerine koyun ve böyle bir değerlendirmenin size nasıl verilmesini istediğinizi düşünün. Kariyerinizde karşılaştığınız engellere ve zorluklara atıfta bulunarak
açık bir diyalog için doğru zamanı ve
çerçeveyi oluşturun.
Bu, anlaşıldıklarını ve işlerine saygı duyulduğunu bilerek ekip üyelerine olumlu bir
mesaj gönderecektir.
Geri bildirim alıyorsanız, şirket içinde
öğrenmek ve büyümek istiyorsanız göz
önünde bulundurmanız gereken birkaç
nokta vardır:
• Savunmaya geçmemeye çalışın
Eleştiri veya olumsuz geri bildirim alırken,
insanlar tepki verme ve kendilerine gelen
diğer yapıcı bilgileri engelleme eğilimindedir. Buradaki ana fikir; sakin kalmak,
dinlemek ve savunmacı davranışınızı
geride bırakmaktır.
Kişi söyleyeceklerini bitirene kadar bekleyin, açıklama veya örnekler isteyin ve
mesajı yapıcı bir şekilde doğru algıladığınızdan emin olun.

• Cevap vermek için acele etmeyin
Kendinizi savunmada hissetmek doğal
bir duygudur - bu, vücudunuzun tehdide
tepkisidir. Kendi imajıyla çelişen geri bildirim, oryantasyon bozukluğu ve duygusal
dengesizlik yaratabilir. Ancak geri bildirimi algılama ve yanıtlama şekliniz, sürekli
bir kendini tanıma ve kendini kontrol
etme sürecidir.
Cevap vermek için acele etmediğinizde,
“dövüş, uçuş, donma” modunun geri çekilmesine ve dizginleri geri bildirime daha
açık olan analitik beyne vermesine izin
verirsiniz.
Uzaklaştırın ve ardından geri bildirime
bir yanıt vermek için iyi bir zaman bulun.
Açık fikirli kalın!
Alıcı kalmaya çalışın
Size geri bildirimde bulunan kişi de
garip bir konumda olabilir. Size söylenenlere katılmak zorunda değilsiniz, sadece
konuşmaya açık olduğunuzu göstermeniz
gerekiyor. Geri bildiriminizin önemli
noktalarını anlamanıza yardımcı olur
ve size bazı fikirler ve çözümler bulma
fırsatı verir.
Tutumun bir fark yarattığını unutmayın,
açık fikirli olduğunuzu ve hatalardan ders
almaya hazır olduğunuzu gösterirseniz kişisel kariyer hedefleriniz için olumsuz bir
deneyimi olumluya dönüştürebilirsiniz.
Pozisyon ve hiyerarşiden bağımsız olarak
tüm ekip üyelerinden gelen açık tartışmalara ve sürekli geri bildirime dayalı bir
ortamı destekleyen kuruluşlar, başarıyı
hedefler. Sorunları nazik bir şekilde
vurgulamak ve gelecek için bir strateji
sağlamak, iş arkadaşlarının becerilerini
geliştirmelerine ve şirketin misyonunu
daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
Bu nedenle, kısa ve uzun vadeli hedeflere
ulaşmak için bir geri bildirim stratejisi
esastır ve her iki cephede de olmalıdır
- çalışanlar da vizyonlarını paylaşma ve
iletme fırsatına sahip olmalıdır.

MART 2022 - HRDERGİ | 45

Kış Olimpiyatları 2022
Tania Boyd
Deneyim Mimarı

İK'nın Upskilling & Reskilling
konusunda alacağı dersler

Beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma, şirketlerin 2022 hedef ve ihtiyaçları listesinde
en üst sırada yer almaya devam ediyor ve Kış Olimpiyatları'nın açılışı, uygulamanın öğrenme
sürecinde oynadığı rolü yansıtmak için iyi bir fırsat.
Alp disiplini kayakçısı Dave Ryding ve snowboardcu Charlotte Bankes de dahil olmak üzere
Team Great Britain'de "izlenmesi gerekenler"e bakıldığında, madalya kazanması beklenenlerin
çoğu 20'li yaşlarının sonlarında ve 30'lu yaşlarının başında ve dikkatli bir şekilde becerilerini
geliştirmek için zaman harcamış insanlardan oluşuyor.
Genellikle birkaç Olimpiyat oyununda
veya diğer üst düzey uluslararası yarışmalarda yer almışlar, bu da yalnızca
yeteneklerini uygulama fırsatı sağlamakla
kalmayıp, aynı zamanda dünya sahnesinde rekabet etme becerisini de uygulama
fırsatı sunmaktadır.
İngiliz bisiklet takımının başarısını
takiben Büyük Britanya tarafından yaygın
olarak benimsenen Marjinal Kazançlar
teorisi (bir seferde yapabileceğiniz her şeyi
%1 oranında iyileştirin) başarıya katkıda
bulunan birçok küçük bileşeni tanımlayan ve bunları aşamalı olarak ele alan bir
yaklaşımdır.
Bu, beceri uygulamasının, uygulamanın
en fazla etkiye sahip olabileceği alanlara
odaklanmasına ve genel başarıya yönelik
diğer katkılar için diğer yaklaşımların
kullanılmasına izin verir.
İnsan Kaynakları, ilk önce uygulamanın
en fazla etkiye sahip olacağı yeri belirleyerek ve ardından uygulama yaklaşımının
olabildiğince etkili olmasını sağlayarak
bu yaklaşımı, beceri geliştirmeye de
uygulayabilir.
Dikkatli uygulama veya farkındalıkla uygulama, dikkat veya farkındalık olmadan
tekrarları içeren akılsız uygulamadan daha
etkili ve verimlidir.
Buradaki beyin bilimi, yeni bir beceri
öğrenirken, neye dikkat edilmesi gerektiği
konusunda talimat verildiğinde (yönlendirmeli farkındalık) beynimizin etkinliğinin arttığını söylüyor.

Bu ilk odak, öğrenmeyle bağlantılı önemli
beyin merkezini harekete geçirmeye
yardımcı olur. Beceri geliştirme yolumuzda ilerledikçe beyin büyük değişiklikler
yapmaktan daha ince ayarlara geçer. Bunu
sağlayan şey farkındalıktır. Uygulamamıza farkındalık getirmek hem etkinliği hem
de verimliliği artırır.
Uygulama farkındalığı, herhangi bir beceri
geliştirme veya yeniden beceri kazanma
yolculuğunun pratik bileşenini oluştururken veya değerlendirirken kullanılacak bir
kontrol listesine bölünebilir:
1. Farkındalık eylemi - İzlemek ve dinlemek beyne bilgi verir, ancak bunu yapmak
öğrenme sürecini ileriye taşır. Bunu
farkındalıkla yapmak, beynin özellikle her
bireyin ihtiyaç duyduğu veya geliştirmek
istediği beceri yönleriyle ilgili öğrenme
sürecini harekete geçirir. Öğrencilerin beceriyi uygularken neye odaklanacaklarını
bildiklerinden emin olun.

başarısını, beceriyi zaten bilen bir kişiden
ya da eylemlerinin doğrudan bir sonucu
olarak bir şeyin olduğunu görerek, bazı
harici geri bildirimler olmadan değerlendirmek için iyi bir konumda değildir.
Geri bildirim, neyin işe yaradığına ve
neyin farklı veya daha iyi yapılabileceğine
dair farkındalığı yaratan şeydir.
4. Yansıtma - Genellikle atlanır, uygulamadan sonra yansıtma, öğrenmenin
pekiştirilmesini destekler ve bir uygulama
oturumundan elde edilen kazanımların
korunmasına izin vererek verimli uygulamanın temel bir bileşenidir. Uygulama
sırasında yansıtma, daha hızlı beceri gelişimini destekleyen ayarlamalara izin verir.
Uygulamayı yeniden beceri kazanma veya
beceri geliştirme yolculuğuna dönüştürdüğünüzde uygulamanın bilinçli eylem,
kasıtlı tekrar, geri bildirim ve yansıtma
içerdiğinden emin olun.

2. Kasıtlı tekrar - Beyinde bir sinir yolu
oluşturmak için eylem sürekli tekrarlanmalıdır. Tekrarlama hafıza oluşturur. Bu
yol bir kez kurulduğunda hız artar; ancak
bu yolu belirlerken dikkatli olunmalıdır.

İnsanların yeni bir beceri geliştirmek için
atlanamayacak veya aceleye getirilemeyecek
bir uygulamaya ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle
karşı karşıya kalırken, hala hızlı beceri
geliştirme baskısı ile karşı karşıyayız.

Eylemleri farkındalıkla tekrarlamak,
oluşturulan yolların en etkili ve verimli
yol olmasını sağlar. Ayrıca, hataları geri
izleme veya silme ihtiyacını da azaltır.

Bunun çözümü hem uygulamanıza etkili
yaklaşımlar oluşturmayı hem de ihtiyaç
anında performans destek araçlarıyla hangi davranışların etkili bir şekilde desteklenebileceğini ayırt etmeyi içerir.

3. Geri bildirim - Yeni bir beceri öğrenirken, beceri geliştirme yolculuğunun farkındalığı için geri bildirim esastır. Yeni bir
beceri öğrenen bir kişi, beceri düzeyini ve

Team Great Britain'in Olimpiyatlara kadar
bu denge üzerinde çalıştığına eminim ve
yakında sonuçları göreceğiz.
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Sağlık

Kronik Depresyon ve
Majör Depresyon arasındaki
4 Fark
Depresyon toplumda sık görülen sorunların başında geliyor.
Çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunda dönem dönem görülebiliyor.
Birkaç hafta gibi sürelerde yaşanıp geçebiliyor, ardından yaşamdaki
sıkıntıların yoğunluğuna göre bambaşka bir zamanda tekrar
karşılaşılabiliyor. Bu gelgitler nedeniyle kişi depresyona girdiğini
fark edebiliyor ve yardım için destek alıyor. Ancak bazı hastalarda
depresyon semptomları hafif oluyor. Distimi (kronik depresyon)
adı verilen bu durumda, kişi hiç normale dönemediği için yaşamının
normali böyle zannedebiliyor. Bunun sonucunda yardım talep edilmiyor
ve bazen ömür boyu yaşamdan alınan keyif son derece engelleniyor,
kişide kendini iyi hissetme hali güçleşiyor. Bu durumun farkında
varmak ve önlem almak için distimi (kronik depresyon) ve
majör depresyon arasındaki farkların bilinmesi önem taşıyor.
Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden
Uz. Psi. Arzu Beyribey, distimi (kronik depresyon) ve
majör depresyon arasındaki farklar hakkında bilgi verdi.

Distimide kötü hissetme hali yaşamda
alışkanlık haline gelir
Yetişkinlerde, iki veya daha fazla yıl sürerken; çocuklarda,
en az bir yıl süren, üretkenliği azaltan, genelde aktivitelerin tadını çıkarmayı engelleyen veya kendisi ya da yaşamı
hakkında iyi hissetmeyi zorlaştıran bir rahatsızlık olan distimi
belirtileri genellikle fark edilmemektedir.
Distimi olan kişiler, bazen çok iyi hissedebilirler, ancak bu ruh
halleri genellikle iki aydan uzun sürmemektedir. Birey üzüntü, içe kapanıklık, melankoli, aşırı bilinç, sevinçten yoksunluk
ve kişisel yetersizlikten dolayı endişe durumlarını hayatında
alışkanlık gibi yaşamaktadır.
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Temel amaç hastayı hastalığından haberdar etmek
Distimi, kronik depresyon olduğundan,
yıllarca sürebilir ve
yoğunluğu zaman
içinde değişebilir.
Çoğu durumda bu
tip melankolik bozukluk ilaç tedavisinin uygulanmasını
gerektirmez, çünkü
belirtileri depresyon belirtileri kadar şiddetli değildir.
Bu rahatsızlık için, bilinen tek bir neden veya tek bir etkili

tedavi olmamakla birlikte, geleneksel tedavisi antidepresan
ilaçlar ve konuşma terapisidir. Terapistin temel amacı, hastayı hastalığından haberdar etmek ve ruh halinin dengelenmesinde ona yardımcı olmaktır.

Majör depresyon için çeşitli tedavi yöntemleri bulunuyor
Majör depresyon
açısından ise en net
belirti, kişinin herhangi bir şeyden keyif
alma yeteneğinin
neredeyse tamamen
kaybolarak genellikle
uyku, iştah ve konsantrasyon sorunları
yaşamasıdır. Majör
depresyon tedavi
edilebilen bir hastalık olup, hastalık belirtilerini kontrol altına
almak için antidepresan ilaçlar önerilebilir. Duygusal durumun ifade edilebileceği psikoterapi veya konuşma terapisi
de tavsiye edilebilir.
Bazen antidepresanlara ek olarak bazı ilaçlar etkinliği artırabilir. Klinik depresyon için başka tedavi seçenekleri de vardır.
Elektrokonvülsif terapi (ECT), ilaçlar etkili olmadığında ya da
belirtiler ciddi olduğunda kullanılabilir.

Kronik depresyon (distimi) ve majör depresyon
arasındaki 4 fark
Kronik depresyonu
majör depresyondan
ayıran temel özellik
semptomların daha
az yoğun ancak sürekli olmasıdır. Kronik
depresyona sahip
insanlar hayatın böyle
olduğunu düşünmektedir. Bunun çözülebilecek bir sorun olduğunu fark edemezler. Eğer en az iki yıldır
tutku, neşe, ilgi, cinsel istek duyulmuyorsa kronik depresyon
yani distimi ihtimalini düşünmek gerekmektedir.
Bu nedenle distiminin kişi ve çevresi tarafından fark edilmesi
majör depresyona göre daha zordur. Kronik depresyon (distimi) ve majör depresyon arasındaki farklar şöyle açıklanabilir:

1. Süre
Aslında Majör Depresif Bozukluk olarak
adlandırılan majör
depresyon minimum
2 hafta sürerken distimi, çok daha uzun
sürer. Majör depresyondan mustarip
olanlar aynı zamanda
ruh hallerinin 'normal' olduğu zamanlara sahip olacaklardır ancak distimi olan
hastalar depresyon hissine genelde sahip olacaklarından,
“normal' hissettikleri dönemleri pek bulunmayacaktır.

2. Semptomların yoğunluğu
Majör depresyonda
semptomlar daha yoğun iken distimide ise
süre daha uzun olmasına rağmen, semptomlar
daha az yoğundur.

3. Girişim seviyesi
Ağır majör depresyon durumundaki birey, normal hayatını
sürdürmekte daha fazla güçlük çekeceğinden, yataktan kalkma, duş alma veya giyinme gibi basit eylemlerde zorluklar
yaşayabilir. Ancak distimide farklı yaşam alanlarının etkilenme derecesi daha az olduğundan, bu eylemler normal bir
şekilde gerçekleştirilebilir.

4. Başlangıç yaşı
Majör depresyon genellikle daha geç yani 30-40 yaş
arasında ortaya çıkarken, distimi genellikle daha erken
yani 20 yaşından itibaren ortaya çıkar. Herhangi bir depresyonla mücadele ediyorsanız, profesyonel yardım almak
çok önemlidir. Tek başına çabalamaya çalışmanıza ve size
yardım edecek kimseniz yok gibi hissetmenize gerek yoktur.
Bir akıl sağlığı uzmanı, belirtilerinizi, duygularınızı ve hayatınızda sizin için gerçekten neler olduğunu daha iyi anlamak
için sizinle birlikte çalışabilir. Bu tür bir profesyonel yardım
ile hayatınızın kontrolünü tekrar kazanmaya başlayabildiğinizi görebilirsiniz.
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Şirketlerin yeni Hududu:
İnsan yönetimi becerisi

Derleme

İnsan yönetimi-kâr arasındaki güçlü ilişki nedeniyle,
insan yönetimi günümüzde şirketlerdeki her yönetim
kademesinden beklenen bir beceri haline geldi.
Daha önceleri süreçlere, proje yönetimine ve bütçelere
odaklanan yöneticiler artık repertuvarlarına insan yönetimi
becerisini de eklemek zorunda. Unutmayalım,
adına ister insan sermayesi yönetimi ister yetenek
ilişkisi yönetimi ister insan yönetimi diyelim;
bizim için yeni hudut bölgesi burasıdır.

G

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen verimlilik araştırması, çalışanların şirkette
kalma süresindeki yüzde 5’lik artışın
çalışan verimliliğini yüzde 20’den fazla,
kârlılığı ise yüzde 50-100 arasında artırdığını ortaya çıkarıyor. İşgücü devir
oranı sadece şirket kârı üzerinde olumsuz etki yaratan bir unsur değildir. Eşitlerin, yöneticilerin ve hatta müşterilerin
rutin günlük deneyimlerini tatsızlaştırır.
Üstün yetenekliler başarılı yöneticilerle
çalışmayı ister. Yönetici-çalışan ilişkilerinin kalitesi; karşılıklı kariyer gelişimi ve
organizasyonel kârlılığın anahtarıdır. Tercih edilen yöneticiler olmaksızın tercih
edilen şirketler de olmaz.
Çalışanların şirketleri değil yöneticileri
terk ettiği bir klişe olmasının ötesinde
gerçekten doğruysa, kendilerinden beklenenin üzerinde performans gösteren
çalışanların bu başarısı da yöneticilerine
bağlıdır. Günümüzde çalışanlarımızın yaratıcılığı, yenilikçiliği ve maliyet
konusundaki bilinç seviyesi şirketimizin
başarısı üzerinde muazzam farklılıklar
yaratabiliyor. Bu nedenle artık çalışanlarımızı, bizi kimsenin yönetmediği kadar
iyi yönetmeliyiz.
İnsan Kaynakları’nda organizasyonumuzun gelecekteki başarısı konusunda
güçlü bir rol oynuyoruz.
Bunu yaparken de yönetici geliştirme
programlarımız kadar organizasyondaki
yazılı ve dile getirilmemiş kuralların da
en iyi çalışanları seçmemize, geliştirmemize ve ödüllendirmemize olanak
verdiğinden emin olmamız çok önemli.
Daha iyi yönetim spesifik bazı yeterlilikleri gerektirir. Ama bunu yapmak
için önce, zihnimizde “Senin için kimse
bunları yapmamıştı” ya da “Soru sorma.
Sadece yap” diye vızıldayıp duran o
küçümseyici sese aldırmamayı öğrenmeliyiz. Çünkü zihnimizdeki ses “İnsanları yöneterek para kazanamazsın” dese
de bir zamanlar işe yarayan “rakamlarla

yönetim” yaklaşımından uzaklaşmamız
gerektiğinin bilincinde olmalıyız.
Unutmayalım, üstün yetenekliler artık
çok daha kolay iş değiştirebiliyor. Yerel,
ulusal ve hatta küresel işler bulabilmeleri çok kolay. Bu nedenle herhangi bir
pozisyondaki her üstün yetenekli çalışan
artık Tercih Edilen bir Yönetici ile çalışmak istiyor.

Şirkette uzun süredir çalışan, bilgili
çalışanlar daha yüksek kaliteli ürün
ve hizmet sunar.
Sonuç olarak müşterinin bütünsel deneyiminin kalitesi de artar. Tersi şekilde, en
itibarlı yeni çalışanlar bile işlerindeki ilk
altı ay süresinde kapasitelerinin ancak
yüzde 20’sini kullanabilir.
Bu da çalışanının eşitlerini, yöneticilerini ve doğal olarak iç ve dış müşterileri
geren bir durumdur. Zayıf çalışan performansı zayıf müşteri deneyimi yaratır;
hatta potansiyel müşteri kaybına bile
neden olabilir.
Bu nedenle sürekli bir işgücü devir oranı, kârlılığı azaltacaktır. En iyi çalışanlarınızı elde tutarsanız müşterilerinizi elde
tutmak da çok daha kolay olacaktır. İşte
insan yönetimi ile kârlılık ilişkisini anlamak bu yüzden önemlidir.
Kendi isteği ile şirketten ayrılanların
yarattığı işgücü devir oranının yüksekliği
satın aldığınız ya da kullandığınız her
ürün ya da hizmeti potansiyel olarak
mutlaka etkiler.
İşgücü devir oranının yüzde 55 olduğu bir hastanede tedavi görmek ister
miydiniz? Yeni görevlerindeki ilk gününü
yaşayan bir ekip tarafından üretilen bir
arabayı bile bile alır mısınız?
Hatta arabanızın işte ilk gününü geçiren
birileri tarafından yıkanmasını ister misiniz? Bu koşullar altında yönetici olmayı

arzu eder miydiniz? Özellikle de işinizin
bir parçası yüksek işgücü devir oranı ile
uğraşmak olursa… Hayır mı? Hiç şüphe
yok ki istemezsiniz.
Biraz işgücü devir oranı şaşırtıcı değil,
hatta kimi zaman gereklidir. Son derece
seçici bir seçme yerleştirme sürecinden
yararlanarak ve çalışanları hızla asimile ederek bu seviyeyi kabul edilebilir
tutabilirsiniz. Yüzde 10’dan fazla işgücü
devir oranı zararlı ve pahalı olabilir.
Araştırmalar, yöneticilerin insan yönetimine odaklanmasının kârlılık yarattığını gösteriyor. “Human Capital Index
Survey Report: Human Capital as a
Lead Indicator of Shareholder Value”
adlı çalışmaya göre “Mükemmel insan
sermayesi uygulamaları artan hissedar
değerinin en önemli göstergesidir.
Mükemmel İnsan Kaynakları uygulamaları iş sonuçlarının anahtarıdır.” Çalışan
ve müşteri bağımlılığı, verimlilik, kâr –
hissedar sonuçları arasındaki korelasyon
konusunda oynadığınız rol aşağıdaki
örneklerde görülebilir:
Walker Information çalışması; uluslararası elektrik ve otomotiv parçaları
üreticisi Stalcop’taki durgunluğun nasıl
atlatıldığını aktarıyordu.
Şirketin tepe yönetimi müşteri tatmini
ve çalışan kararlılığını kendisini piyasada
farklılaştıracak yeni unsurlar olarak belirlemişti. 18 ay sonra, “Stalcop’da kendilerini bir ailenin parçası gibi hissettiğini”
söyleyen çalışanlar 29 puan ve müşteri
hizmetleri konusundaki algılama 32
puan artış gösterdi.
Tüm bunlar yeniden satın alma ve
müşteri başına satış (müşteri sadakati)
seviyelerini artırdı. Bu da şirketin bütünsel performansına yansıdı.
Çalışan bağlılığının yüksek olduğu hizmet ve ürün satan şirketlerdeki araştır-
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malar sadık müşterilerin reklam ve satış
fonksiyonlarının maliyetini nasıl üstlendiğini gözler önüne seriyor. Bu müşteriler
sıfır dolar satın alma maliyeti getirerek
her yıl kârlılığın artmasını sağlıyor.

Daha iyi insan yönetimi, neyin
yapılması gerektiğini tespit etmek ve
başka yollar bulabilmek için duruma
yeni gözlerle bakabilmekle başlar.
İster İnsan Kaynakları’nda ister başka
bir departmanda bir yönetici olun,
tercih edilen bir yönetici haline gelmek
için aşağıdaki yeterlilikleri düzenli olarak
kullanmak gerekir.
Çalışma grubunuzdaki yetenek kalitesinin gardiyanı sizsiniz. Bu nedenle tercih
edilen yönetici, İK ile ortak çalışmanın
yanı sıra bütünsel yetenek kazanım
sürecinde aktif bir rol oynamalıdır.
Günümüzde Yetenek Keşfi rolü özgeçmişlerin hızla gözden geçirilmesinden,
mülakatları organize etmekten ve seçim
kararı almaktan daha fazlasını gerektirir.
Bu nedenle Tercih Edilen Yöneticilerin
seçim süreci kadar kaynak bulma sürecinde de yer alması çok önemlidir.
Şirkete katılması umut edilen adaylar
ürün ya da hizmet markası nedeniyle
spesifik bir organizasyona bağlı olabilir. Ancak asıl sadık oldukları spesifik
yöneticidir.
Çalışanların işle ilgili şevkini ateşleyen,
şirkete katılma kararına etkisi olan işte
bu yöneticilerdir. Tercih edilen yöneticiler işe alım sürecinin çok önemli bir
unsurudur.

Çalışanlarınızın tek güvenebileceği
kişi de sizsiniz.
“Bize karşı onlar” mantığına dayalı
bölücü bir ortam sadece zihinsel olarak
yıpratıcı değildir; yeni ürün ya da hizmet
geliştirmek için kullanılabilecek “zihin
paylaşımı”nı da mutlaka ortadan kaldırır.
Çalışanlarınızın kendini bir ekibin parçası, büyük bir organizasyonel varlığın
parçası, ekip üyeleri ve müşterileri/
satıcıları/gelecekte işe alınacak olanları/
aileleri kapsayan büyük bir topluluğun
parçası olarak görmeleri SİZE bağlıdır.
Olumlu ilişkiler güveni; iki taraflı güveni
beraberinde getirir.
Güvenin olduğu yerde yaratıcılık ateşi
ve verimlilik için de fırsatlar vardır.
Günümüzün çalışanları karar almak ya
da masaya yeni fikirlerle gelmek konusunda kendilerine güvenmeyen organizasyonlarda kalmayacaktır.
Yönetici eğiten ve öğretendir. Sizden
öğretmeniz ve eğitimi mümkün kılmanız
beklenir. Bu liderin rolüdür. Günümüzde
hem sizin hem de ekibinizin rekabetçi
olduğundan emin olabilmek için öğretmeli ve öğrenmelisiniz. Tersi durumda,
geri kalmanın sebebi yönetim pozisyonu olacaktır.
Piyasalar değişiyor, teknoloji değişiyor,
organizasyon değişiyor ve hatta seçtiğiniz alan bile değişiyor. Ne siz ne de
çalışma grubunuz tüm bunların gerisinde kalmanın bedelini ödeyemezsiniz.

Size bağlı olan tüm çalışanlar
açısındanbakıldığında,organizasyonda
ki en önemli kişi sizsiniz.

İşveren markası (çalışanlarınızın organizasyonda deneyimledikleri), ürün ya da
hizmet markasını (müşterilerinizin sizin
ürün ya da hizmetlerini neden kullandığını) belirler.

Eğer çalışanların yüzde 30’u yöneticilerinden kaçmak için işten ayrılıyorsa, her
çalışanın en önemli ilişkisi kendi yöneticisiyledir. Yetenek işe alındıktan sonra
asimilasyon, oryantasyon, ilişki geliştirme ve koçluk çalışması kişilerin en iyi
performansı göstermesi için gereklidir.

Çalışanlarınız müşterilerine, kendilerine
davranıldığı ölçüde iyi davranır. Eğer
tüm çalışanlarınızdan beklenen değer
ve davranışları sürekli dile getirmez,
organizasyonun değerlerinin yaşaması
için ödüllendirilmeyi hak eden kişilerin
üzerine parlak bir ışık tutmazsanız orga-
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Daha iyi yönetim spesifik bazı
yeterlilikleri gerektirir. Ama bunu
yapmak için önce, zihnimizde
“Senin için kimse bunları yapmamıştı” ya da “Soru sorma.
Sadece yap” diye vızıldayıp duran
o küçümseyici sese aldırmamayı
öğrenmeliyiz. Çünkü zihnimizdeki
ses “İnsanları yöneterek para
kazanamazsın” dese de bir
zamanlar işe yarayan “rakamlarla
yönetim” yaklaşımından
uzaklaşmamız gerektiğinin
bilincinde olmalıyız.
nizasyonunuzun marka stratejisi yapmacılıktan öteye gitmeyecektir. İfade ve
hareketleriniz markayı ya güçlendirir
ya da inkâr eder.
İnsan yönetimi – kâr arasındaki güçlü
bağ yönetilmesi gereken yeni finansal
ilişkiyi ifade ediyor.
Bu ilişkide her şey İK ile başlıyor. Üstün
yeteneklerin şirkete çekilip elde tutulmasını teşvik eden bir organizasyon
kültürünün yaratılmasında sizin oynayacağınız rol çok büyük.
Tercih edilen yöneticiler insan yönetiminin “bir numaralı iş” olduğunu bilir. Bu
mükemmel insan yöneticilerine her tür
organizasyonun her tür kademesinde
rastlanabilir.
Onlarla çalışmak isteyen yetenekli kişilerden oluşan uzun bir kuyruk vardır.
En iyi çalışanları işe alarak, onları en iyi
şekilde ödüllendirerek, en iyi biçimde
ölçümleyerek çalışanlarının içindeki
“en iyiyi” ortaya çıkarırlar. Tercih edilen
yönetici, organizasyondaki tercih edilen
şirket stratejisinin güç “motoru”dur. Onlar, diğerlerine şevk veren rol modelleridir. Siz de onlardan biri olabilirsiniz!

İK, “küresel”i bir yaşam yolu
haline getirmelidir.
Küresel faaliyet göstermenin artık daha gerçekçi bir tanımı olmalı.
İK, bu tanımın oluşturulmasında rol oynayabilir. İK’nın her zaman
“sırada ne var?” diye sorması gerekir. En moda kavramların peşine
düşmek yerine (bu durum sizi dalgaların arkasında bırakır), zekice
düşünerek bir sonraki önemli gündem maddesinin ne olacağı
konusunda kafa yormalısınız.

Bir CEO, İK’dan ne beklediği sorusuna şu
yanıtı veriyor: “Büyümenin önünde gitmeli…” Konuşmacılar, dünyanın dört bir
yanındaki İK profesyonelleri için bunun
kilit bir rol olduğunda fikir birliğine vardı.
Tüm bunların yanı sıra konuşmacıların
hemfikir olduğu bir başka konu daha
vardı: “İK çalışanları yeterince zafer ilan
etmiyor. Pazarlamacılar her şeyden itibar
kazanır. İK’cıların da biraz daha fazla çaba
göstermesi gerekiyor.”
İK’nın etkinliği üzerinde uzun süredir
çalışma yapan araştırmacılar, İK profesyonellerinin zamanını nasıl değerlendirdiği
konusunda yıllar içinde pek az değişim
olduğunu ortaya koyuyor: “İK, çalkantılı dönemlerde hemen tepki verebilecek
merkezi bir stratejik ortak rolüne hazırlanmak yerine statükoyu korumaya çalışarak
zaman yitiriyor.”
Rutin görevlerden kurtulmak daha doğrusu
Ortak Hizmetler birimi kurmak veya bu
hizmetleri outsource etmek, İK profesyonellerinin sonuçlara etki eden stratejik konulara odaklanabilmesini sağlıyor. Ancak
stratejik ortak haline gelmek konusundaki
tüm tartışmalara karşın araştırmalar, İK
çalışanlarının büyük bölümünün bu rolün
gereklerine sahip olmadığını gösteriyor.
Bu bulgular İK profesyonelleri arasında yapılan anketlerde de doğruluğunu kanıtlıyor. SHRM tarafından yapılan bir ankette
İK’cılardan, mesleklerini etkilemesini
bekledikleri iki ya da üç trendi belirtmesi
istendiğinde sadece yüzde 7’si “stratejik iş
ortaklığını” kilit trend olarak aktarıyor.
Listenin üst sıralarında ise farklılıklarının
yönetimi ve sağlık harcamalarının idaresi
yer alıyor. Oysa şu çok açık: Eğer İK profesyonelleri bu yeni rolü benimseyemezse,
fonksiyonda bir dönüşüm sürecinin yaşanması asla mümkün olmayacak.
Bu sorunun nedenlerinden biri İK çalışanlarından çoğunun stratejik olmanın
anlamını bilememesi… “İK Mesleğinin Geleceği” başlıklı, yine bir SHRM
çalışmasında önde gelen danışmanlık
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firmalarından İK’nın bugünkü ve gelecekteki durumunu değerlendirmesi istendi.
Görüşlerden ortaya çıkan temalardan
birini; pek az İK profesyonelinin hem
ticari zekaya hem defonksiyonel deneyime
sahip olduğu oluşturuyordu. Oysa bu iki
faktör, şirketlerin ve İK mesleğinin ileriye
taşınabilmesi için olmazsa olmaz olarak
tanımlanıyor.
Şirketlere üst düzey İK yöneticileri bulmakla görevlendirilen danışmanlar da
aynı fikirde… Onlara göre “A sınıfı” İK
profesyonelleri; sadece İK fonksiyonunu
net bir biçimde anlamakla kalmıyor, aynı
zamanda finans, satış, pazarlama ve üretim konusunda da bilgili isimler… Elbette
bu kişilerin, şirketlerin hedeflerine ulaşması için İK’nın nasıl bir katkısı olacağını
bildiğini söylemeye de gerek yok.
İK’cılar arasında görülen ticari yetenek
yoksunluğu, giderek daha çok şirketin bu
pozisyonu doldururken farklı bir pencereden bakmasına neden oluyor.
Pazarlama, imalat, finans ve diğer operasyonel alanlardan gelen İnsan Kaynakları
profesyonellerinin sayısı bu nedenle her
geçen gün artıyor.
Peki eğer “dışarıdan” gelen kişiler
tarafından yönetilecekse, İK mesleğinin geleceği konusunda gerçekten
umutlu olunabilir mi?
Aslına bakarsanız bu konuda sadece İK’yı
suçlamak da çok doğru değil. Tepe liderler
İK’nın oynayabileceği rolün farkında olarak, gerekli değişiklikleri yapabilmesi için

İK ekibine gerekli zaman ve kaynakları
sunabilmeli. Ne yazık ki CEO’ların çoğu
stratejik işgücü planlaması ve yönetiminin
sürekli bir çaba gerektiğinin farkına varamıyor. Üst düzey stratejik İnsan Kaynakları çalışanlarını şirkete katan CEO’ların
yerine yenisi geldiğinde, sahip olduğu
farklı bakış açısı nedeniyle İK’yı bir değer
değil idari bir fonksiyon olarak görmeye
başladığını belirten uzmanlar, stratejik
değişimi yaratmaya çalışan kişilerin bir
süre sonra kurumla bağlarını kopardığına
dikkat çekiyor.
Neyse ki, İK’nın oynayabileceği rolü
anlayan kurumsal liderler, bu değişimleri
hayata geçirebilmenin aynı zamanda çok
fazla zaman ve ciddi emekler gerektirdiğinin de farkında.
General Motors, küresel İK uygulamalarından sorumlu bir başkan yardımcısını
göreve getirdiğinde şirketin tarihinde ilk
kez bir İK çalışanı doğrudan CEO’ya bağlanmış oldu. Kathleen Barclay şirket genelinde bir İK dönüşüm sürecini başlattı. Bu
süreç uygulamaların standardizasyonunu,
İK Mükemmeliyet Merkezleri’nin kurulmasını ve rutin etkinliklerde dış kaynak
kullanımına gidilmesini içeriyordu.
58 ülkede 362 bin çalışanı bulunan bir
şirket için bu büyüklükteki bir değişim
süreci elbette zaman aldı. Sürecin tamamlanmasının üç yıldan uzun sürebileceğini
belirten yetkililer, CEO’nun değişime olan
inancının önemine vurgu yapıyordu.
GM’nin küresel İK dönüşüm sürecinin
kilit noktalarından birini, İK çalışanlarını

geliştirerek iç danışmanlar haline gelmelerini sağlamak oluşturuyordu. Yetkililere
kulak veriyoruz: “Çalışanlarımızın İK’da
neyi başarmaya çalıştığımızı, dönüşümün
onlar için ne anlama geldiğini ve İK topluluğu olarak nereye gitmeye hazırlandığımızı anlamasına yardımcı olacak küresel
bir İK müfredatımız var. 15-20 dersten
oluşan bu kursa tüm İK profesyonellerinin
katılmasını zorunlu tutuyoruz.
Bu kurslar İK profesyonellerinin ticari
zekalarını, değişim yönetimi becerileri ve
organizasyon içinde ilişki kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak,
gelecekte iş birimlerinden biri hedeflerini
gerçekleştirmek konusunda sıkıntı yaşarsa
GM’in İK çalışanları sorunu teşhis etmek
için bu birimle çalışabilecek. Sorunun sebebi yeteneklerin yetersiz ya da hedeflerin
yeterince iletişime açılmamış olması olabilir. İK çalışanlarının bu tür ticari konuları
anlamasını sağlayarak fonksiyonun işleyiş
şeklinde dönüşüm yaratıyoruz.”
GM’de eğitilenler sadece İK çalışanları
değil: Sahadaki yöneticiler de İK’nın artık
stratejiye nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilmek için eğitimden geçiyor. Küresel
İK web sitesi sayesinde İK çalışanları operasyon yöneticileri ile birlikte çalışabiliyor.
Burada pek çok doküman var. Operasyon
liderleri İK’nın nasıl değiştiğini, neden
değişmesi gerektiğini ve bunun şirket
için ne yönden iyi olacağını anlayabiliyor.
Pek çok diğer şirketteki gibi GM’deki İK
dönüşümünün bir bölümü de, teknolojinin
yardımıyla İnsan Kaynakları etkinliklerinin sorumluluğunun birim yöneticilerine
aktarılmasıyla sağlanıyor.
Elbette bu tür bir değişim tüm organizasyonlar tarafından kolaylıkla kabul
görmüyor. Saha yöneticileri, dostane İnsan
Kaynakları çalışanları ile bugüne kadar
süre gelen yakın ilişkilerden kopmaya pek
yanaşmayabiliyor.
Ancak bu konuda sadece gergin saha
yöneticilerini ve kararlı olmayan CEO’ları
suçlamak çok da doğru değil. İK profesyo-

nellerinin de yeteneklerini/yeterliliklerini
geliştirmek ve iç danışmanlar haline gelebilmeleri için uzun bir yolculuğa çıkmayı
göze almaları gerekiyor. Bu olana kadar
İK’nın geleceği belirsizliğini koruyacak
gibi görünüyor.
Uzun yıllardır İK yeterliliklerini araştıran
uzmanlar, yüksek performans gösteren firmalarda görev yapan İK profesyonellerinin
sahip olduğu özellikleri şöyle sıralıyor:
- Yönetime stratejik katkı
- Mesleki itibar
- İnsana odaklılık
- Yatay entegrasyon ve ticari yetkinlik
- İK teknolojilerine hakimiyet
İK’nın bugünkü ve gelecekte gelmesi
beklenen konumu geçtiğimiz aylarda
New York’ta düzenlenen bir panelde de
gündeme geldi. Uluslararası kurumların
İnsan Kaynaklarından sorumlu üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda İK’nın geleceği ile ilgili herkesin
hemfikir olduğu önemli nokta vardı: “Her
şey yetenek yönetimi ile ilgili…”
Çanların yetenek yönetimi konusunda giderek daha hızlı çaldığını belirten konuşmacılar, İK’nın gelecekteki kilit rolünün
yeteneklerin bulunması, şirkete katılması,
geliştirilmesi ve elde tutulması ile ilgili
olduğunu dile getirdi. Konuşmacılara göre,
yetenekleri kazanmak için gerekli değişim çalışmalarına liderlik etmek geleceğe
hazırlanmak isteyen İK departmanları için
kilit bir konu olacak.
Toplantıda İK’nın bugünkü durumuna da
değinen konuşmacıların tespitleri şöyleydi:
- İK profesyonelleri rolleri ve beklentileri
konusunda büyük bir çatışma içinde.
- İK’nın algılanışı ile realite arasında bağlantısızlık var.
- İK’nın öz değerlendirme yapması büyük
bir ihtiyaç haline geldi.
Katılımcılar, İK profesyonellerinin şirketlerinin performansına daha fazla katkıda

bulunabilmesi için yapmaları gerekenleri
de şöyle sıraladı:
İnsan Kaynakları’nın tüm işlerini ölçülebilir sonuçlara dönüştürebilmesi, bu
sonuçların da ekibin geri kalanı tarafından
anlaşılabilmesi gerekiyor.
İK, organizasyonun geri kalanının anlayabileceği ve ilişki kurabileceği bir dil konuşmalı. Kendinizi sadece finansal verilerden
söz etmekle sınırlandırmayın. İK profesyonellerinin şirketin nasıl para kazandığını
ve kilit üretim hatlarını çok iyi bilmesi
gerekiyor. Kimlerle öğlen yemeği yiyorsunuz? İşi öğrenmek adına zamanınızı nasıl
geçiriyorsunuz?
Masadaki en iyi iş insanı siz olmalısınız.
İK profesyonellerinin, ekonomi ve finans
konusunda diğer herkes kadar donanımlı
hale gelmemesi için hiçbir neden yoktur.
Kısacası, İK’nın şirketin ticari unsurlarını
daha iyi anlayabilmesi ve İK’nın bunları
nasıl destekleyebileceğini bilmesi gerekiyor. Eğer MBA yapamıyorsanız, daha
fazla ticari ve finansal eğitim almak için
elinizden ne gelirse yapın.
Yatırım getirisinin ilerisine gidin ve güvenilir bir danışman statüsü kazanın. İK
deneyimi ile ticari deneyimi birleştirmeniz
gerekiyor. Bu da ticaret konusunda öğrenci
haline gelip hem ticari ilkeler hem de İK’yı
temel alarak güçlü değerlendirmeler yapabilmeniz anlamına geliyor.
İK, “yeni yetenek savaşı”nı kazanmak
için çalışmalı ve yeni nesil yetenekleri
şirkete kazandırarak ayakta kalmalı.
Verimlilikten sürdürülebilir değere doğru
geçişi yönetebilmelisiniz. Verimlilik artışı
sadece finansal ölçütler baz alınarak, maliyetler kısılarak sağlanmaz.
İşgücünden yararlanarak sürekli bir
rekabet avantajı kazanmak için büyük
fikirlerin peşinde koşmalısınız. Diğer bir
deyişle bu sadece maliyet kesintisi ile değil,
büyüme ile de ilgilidir.
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Gezi

Dünyanın En Güzel
Kütüphaneleri
Kitap okumak çocukluğumdan beri beni geliştiren,
besleyen, içimde hiç bitmeyen bir merak uyandıran,
her defasında daha fazla, daha çok okuma isteği
uyandıran, kendi kendime mutlu olmamı sağlayan,
en sevdiğim alışkanlığım. Bu ay sizlerle bir rotaya
değil, birden fazla rotaya seyahat edeceğiz ve
dünyanın dört bir yanına dağılmış, hem estetik
açıdan kitapların bolluğuyla zenginleştirilen, hem de
enfes tasarımlarının ötesinde, sundukları benzersiz
kutsal alanlarla gözümüzü kamaştıran mimari
açıdan da çok zengin kütüphaneleri gezeceğiz.
Kütüphanelerin ruhu olduğu kadar zihni de
zenginleştirebileceğini biliyor muydunuz?
Bu nefes kesen binalar ve sahip oldukları
koleksiyonları sayesinde, bilgi arayışı hem
entelektüel hem de estetik olarak tatmin
edici olabiliyor. Dünyanın en güzel kütüphanelerinde, edebi içerik kadar tasarım da
büyük bir söz sahibi uzun zamandır. İçine
girdiğinizde çıkmak istemiyorsunuz, saatin
nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ve dahası
elinizden kitapları bırakamıyorsunuz.
Okuma tutkusu olan herkes için, tatile
gitmek bile, parke taşlı arka sokaklardaki
yürüyüş yollarındaki gizli kitapçıları avlamak ve edebi öneme sahip yerleri ziyaret
etmek için bir bahanedir.
Kütüphaneler bana göre, insanlığın en güzel mimari başarılarından başında geliyor.
Genellikle geçmişin hikayelerini anlatan ve
geleceğe rehberlik eden, dünyanın dört bir
yanındaki çarpıcı kütüphaneler, bir şehrin
ruhuna ve tarihine dair iç görü sağlarken
bulunduğu şehrin insanlarını da bir arada
tutuyor. Bu kütüphaneler, yaratıcılarının
sanatını ve değerli koleksiyonlarını dinamik tavan freskleri, parlak ve eskiden
gelen ama hala göz kamaştıran mimari ve
yenilikçi tasarımla kutluyor. İster güzel bir
mimari hayranı olun ister kendi kendinizi
kitap dostu, kitaplara düşkün bir Bibliyofil
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olarak tanımlayan biri olun, kütüphaneler
her durumda her şartta sizin en iyi
arkadaşınız olabilir.
Aslında hiç kimse iyi bir kitabın tadını
çıkarmak için muhteşem bir alana ihtiyaç
duymaz, istediğiniz her yerde kitabınızı
okuyabilir, araştırmanızı yapabilirsiniz
ancak yazımın devamında sizlerle paylaşacağım kütüphanelerde kelimelerin ve
kitapların harikalarını yaşamak için büyülü
bir ortam olduğunu göreceksiniz.
İşte bana göre dünyanın en güzel
kütüphanelerinden bazıları…

Portekiz Kraliyeti Okuma Kabinesi,
Rio De Janeiro
Bu devasa kütüphanenin kapıları
1887'de açıldı ve o zamanlar Brezilya
İmparatorluğu'nun başkenti olan Rio de
Janeiro'daki okuyuculara neredeyse sonsuz
bir Portekizce metin koleksiyonu getirdi.
Kabine, 1822'de, ülkelerinin edebi geleneğini, daha önce 1500'den beri bir Portekiz
kolonisi olan yeni bağımsız Brezilya ülkesine getirmek isteyen üç Portekizli göçmen
tarafından kuruldu. Kütüphane, özellikle
büyüyen koleksiyonlarını barındırmak için
inşa edildi ve o zamanlar popüler olan bir
Gotik-Rönesans etkisini uyandırmak için

Nilay Karagülmez
Abamor
tasarlandı. 350.000 başlıkla, koleksiyon kısa
sürede Portekiz dışındaki en büyük Portekizli eser koleksiyonu haline geldi; nadir
orijinal el yazmaları, tekil edebiyat eserleri
ve benzersiz kaynaklar içeriyor.
Bugün koleksiyon yılda yaklaşık 6.000
yeni kitap alıyor ve koleksiyon 400.000
cilde doğru ilerliyor. Duvarlar, dünyanın en
fantastik atmosferlerinden birini yaratan
yükselen yığınlarla kaplı. Koleksiyonda
tablolar ve diğer Portekiz kültürel parçaları
da var, bu da onu yalnızca ağzı açık bırakan
bir kütüphane değil, aynı zamanda Portekiz
tarihinin hayati bir birikimi haline getiriyor.

Saint Gall Abbey Kütüphanesi,
St. Gallen, İsviçre
Burası sadece Avrupa'nın en eski koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmıyor
aynı zamanda Avrupa’nın en güzeli olmaya
aday. Avrupa'nın ayakta kalan en eski
kütüphanelerinden biri olan Abbey Kütüphanesi, muhteşem ahşap işçiliği ve tavan
freskleri ile çarpıcı bir mimari eser. Burada
dilediğiniz kadar okuma yapabilir, hayranlıkla mimarisini seyredebilirsiniz ancak
asla fotoğraf çekemezsiniz – kütüphanede
kamera ve cep telefonu kesinlikle yasak.
Güzellikte rakipsiz olan kütüphane, nadir
el yazmalarının da bulunduğu bir depo.
Saint Gall Manastırı'nın web sitesine göre,
sitedeki bir kütüphane koleksiyonunun en
eski kanıtı, ana kiliseye bağlı bir kütüphaneyi gösteren planlarda yaklaşık 820
CE'ye kadar uzanıyor. Manastır yıllar içinde
büyüdükçe, kütüphanesi de büyümüş ve
kısa süre sonra site, tezhipli el yazmaları ve
yazıları koleksiyonunun yanı sıra 10. yüzyılda bilim ve Batı kültürü için önde gelen bir
merkez olarak tanınmış.

Kalach tarafından tasarlandı ve inşaatı 3 yıl
içinde tamamlandı ve 2007'de hizmet vermeye başladı. Yemyeşil bahçeler arasında
yer alan ve 38.000 metrekareyi aşan bir
alanı kaplayan bu bilgi mabedi hem büyüklüğü hem de yapının taşıdığı yadsınamaz
anlam duygusuyla genellikle “mega-kütüphane” olarak anılıyor.

Bugün, St. Gall'deki kütüphane, güzelliğinde hala neredeyse rakipsiz olarak kabul
edilmekte. Aynı zamanda, 12 asırlık kesintisiz koleksiyonculuğu kapsayan, 160.000
parçayı kapsayan dünyanın en önemli
koleksiyonlarından birine sahip. Koleksiyon,
parşömen üzerine bir mimari planın ilk
örneğini bile içeriyor.

Şeffaf duvarlar, kasıtlı olarak hafifçe
uyumsuz zeminlerin birleşimleri, karmaşık
balkon ağları ve kitap yığınları arasındaki
yollar, ziyaretçilerin kitapların içindeki
dünyalarda kelimenin tam anlamıyla kaybolmasına izin veriyor. Bu kütüphanenin
içinde yürümek, Arjantinli büyülü gerçekçi
yazar Jorge Luis Borges'in kısa öykülerinin
içindeki bir sahneye benziyor. Kütüphanede ayrıca sürrealist bir bahçe de bulunuyor,
60.000'den fazla bitki türünü içeren rüya
gibi bir labirent.

Vasconcelos Kütüphanesi, Mexico City

Binhai Kütüphanesi, Tianjin, Çin

Dünya her geçen gün, çarpıcı kütüphanelerle doluyor ancak çok az sayıda bina, Mexico City'nin Vasconcelos Kütüphanesi gibi
takdire şayan bir tarzda tasarıma, insanlara
ve tarihe kusursuz bir şekilde hitap etmeyi
başarıyor. Bir labirent gibi tasarlanan, kitaplar, multimedya ve videolar dahil olmak
üzere 600.000'den fazla öğeyle dolu olan
Vasconcelos Kütüphanesi, aynı zamanda
gözler için bir mimari şölen sunuyor.

Tavandan tabana kitaplıklarıyla Tianjin Binhai Kütüphanesi, içinde kolayca kaybolabileceğiniz beş katlı bir mimari harika. Kitap
rafları, fütürist, mağara benzeri bir atriyum
içindeki küresel bir yapıyı çevreliyor ve
ziyaretçilere bir gözün içinde yürüyormuş
hissi veriyor. Bu nedenle de "Binhai'nin
Gözü" takma adını almış.

Mexico City'nin kuzeyindeki Buenavista
bölgesinde yer alan devasa bina, Alberto

Kütüphane yerel belediye tarafından uygulanan sıkı bir program nedeniyle sadece
üç yıllık rekor bir sürede tasarlanıp, inşa
edilmiş. Birçok medya odasının yanında

1,2 milyon kitap için dev bir araştırma
alanı sunuyor. Binanın içinden delinmiş
oval bir açıklık, atriyum içinde ana sahneyi
alan ve içerideki algılanan alanı genişleten
bir oditoryuma sahip parlak bir küre olan
Göz tarafından orta alana açılıyor. Kürenin formunu yansıtan teraslı kitap rafları,
konturları cepheye ulaşan ve etrafı saran
bir iç, topografik, manzara yaratıyor. Bu
şekilde, içerideki basamaklı kitaplıklar, her
bir kat bir panjur olarak ikiye katlanarak
dışta temsil ediliyor. Bu fütüristik kütüphane, plan boyunca kıvrılan katedral benzeri
tonozlu kemerlerle tepesinde korunaklı bir
galeri içinde yer almakta.

Parlamento Kütüphanesi, Ottawa,
Kanada
Kanada'nın en görkemli binalarından biri
olan Parlamento Kütüphanesi, Ottawa'daki
Parlamento Bölgesi'nin kalbinde yer alıyor,
konumu itibariyle Ottawa Nehri'nin kayalıklarına ve Quebec eyaletine bakıyor. Kütüphane 1876'da açılmış, dairesel şekli ve galerilerin kullanımıyla, mimarların vizyonunu
ve ilk Parlamento Kütüphanecisi Alpheus
Todd'un hayallerini yansıtmıştır. Kütüphane
tarihi boyunca üç yangın görmüş ancak her
birinin ardından yapılan yenileme süreci
oldukça başarılı olmuş. Bugün kütüphane,
sanat eserleri, nadir kitaplar, dekoratif
sanatlar ve el yazmaları dahil 650.000’den
fazla öğeye ev sahipliği yapıyor. Binaya
giriş zaman zaman sınırlı olsa da araştırma
yayınları her daim ulaşılabilir.
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Kütüphane'nin beyaz çam panelleri, binlerce çiçek, maske ve
efsanevi canavarın oymalarını içerir. Galerileri, Kanada'nın ve
1876'da var olan 7 eyaletin armasını sergiler. Odanın ortasında, 1871'de Marshall Wood tarafından yontulmuş, genç Kraliçe
Victoria'nın beyaz mermerden bir heykeli duruyor.

San Lorenzo El Escorial Kraliyet
Kütüphanesi, Madrid, İspanya
İspanya Kralı II. Philip, 16 yüzyılda yalnızca felsefe ve teoloji
kitaplarını ve el yazmalarını değil, aynı zamanda hem göksel hem
de dünyasal olan süslü küreler ve usturlaplar gibi bilimsel öğrenme
araçlarını ve bilinen dünya haritalarını da tutacak bir kütüphane
inşa etmek istemiş.
İspanya Kralı II. Philip tarafından yaptırılan bu muazzam kütüphane, Madrid'in dışındaki Lorenzo de El Escorial'deki manastır ve
saray kompleksi içinde yer alır. Kütüphane 40.000'den fazla kitap
ve el yazmasından oluşan nadir bir koleksiyona sahip. Tavandaki
çeşitli renkli fresklere ek olarak, zamanının çoğunu kütüphanede
coğrafyacılar, gökbilimciler ve haritacılar eşliğinde geçiren Kral
II. Philip'in yerleştirdiği barok küreler ve silahlı küreler bulunur.
Bu etkili Rönesans dönemi kütüphanesi, bir zamanlar kralların ve
keşişlerin uğrak yeri olarak nam salmış.
Kütüphane matematik ve mimari dehası Juan de Herrera tarafından tasarlanmış. Avrupa kıtasında mimari ve dekorasyon konusundaki ortaçağ dogmatik inançlarından kopan ilk kütüphane olmasıyla dikkat çekiyor. Gerçekten de Roma'daki Vatikan kütüphanesinin
tasarım ve dekorasyonunun ilhamını Herrera'nın El Escorial'deki
çalışmasından aldığına inanılıyor.
Mekânın planı, dünya çapındaki kütüphanelerin koleksiyonlarını
nasıl sergileyeceklerini de etkilemiş. Bu tarihi mekân, kitapları ve el
yazmalarını dik açılarla yerleştirilmiş bölmeler yerine duvarlar boyunca uzanan raflarda sergileyen ilk kurumdur. Bu haliyle kitapların
dışarı çıkarıldığında zarar görmemesi için başlıkların ziyaretçiler
tarafından rahatlıkla görülebilmesi amaçlanmıştır.
Kütüphanede tutulan 40.000'den fazla kitap ve el yazmasından
oluşan muazzam koleksiyon, Latince, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, İbranice,
Çince dahil olmak üzere çok sayıda farklı dilde yazılmış felsefeden
siyasete ve şiire kadar her şeyi kapsar.

Rijksmuseum Araştırma Kütüphanesi, Amsterdam
Hollanda'da yüzlerce raflı ve sarmal merdivenli güzel bir araştırma kütüphanesi olan bu 19. yüzyıl kütüphanesi, kitapseverlerin
ve sanat tarihi severlerin Narnia'sıdır. Raflar el yazmaları, dergiler
ve süreli yayınların yanı sıra sanat müzayedeleri ve sergilerle ilgili
kataloglarla da doludur.
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Pierre Cuypers tarafından tasarlanan ve ilk
olarak 1885 yılında açılan Araştırma Kütüphanesi, Rönesans ve Gotik mimari tarzlarda
inşa edilmiştir. Raftan merdivene kütüphane, demir korkuluklar ve merdiven gibi
özelliklerde varlığını hissettiren dekoratif
detaylarla bezenmiştir.
Kütüphanenin koleksiyonunda 400.000'den
fazla cilt bulunur ve bunların en ünlüleri Rembrandt, Frans Hals ve Johannes
Vermeer'in başyapıtlarıdır. Kütüphane personeli, arşivlerini sanat tarihi araştırmaları
için aktif olarak kullanırken, konuklar ciltleri
şahsen alabilir veya çevrimiçi katalogda
daha fazlasını görüntüleyebilir.
Rijksmuseum'un her yıl 3 milyona yakın
ziyaretçisiyle Hollanda'nın en çok ziyaret
edilen müzesi olması hiç de şaşırtıcı değil.
Yakın zamanda, her tarafı yüksek kitap
raflarıyla çevrili bir odada oturmayı seven
meraklı araştırmacılar için yeni bir okuma
odası inşa edildi.

Metten Manastırı Barok Kütüphanesi,
Almanya
Kloster Metten ve St. Michael Manastırı olarak da bilinen Metten Abbey, Almanya'nın
güneydoğu bölgesi Bavyera'da 766 yılında
kurulmuş bir Benediktin manastırıdır.
Ortaçağ manastırı, zengin tarihi, etkileyici
mimarisi ve belki de hepsinden önemlisi,
18. yüzyıldan kalma çarpıcı kütüphanesi ile
oldukça değerlidir.
Metten Manastırı başlangıçta mütevazı bir
kütüphaneye ev sahipliği yaparken, yıllar
boyunca genişletilmiş ve şimdiki halini almıştır. Almanya'daki en muhteşem kütüphanelerden biri olarak kabul edilmektedir.
Binlerce eski kitabının ötesinde, kütüphane
tarihi değer açısından zengindir. Muhteşem Barok heykellere ve 15. yüzyıl müzik
el yazmalarından oluşan bir koleksiyon
olan Mettener Antiphonary'ye ev sahipliği
yapar. Kütüphaneye yalnızca rehberli turlarla erişim sağlanıyor. Bugün kütüphane,
yaklaşık 35.000 kitap barındırıyor.
Barok kütüphanesinin en değerli eşyaları

arasında, 15. yüzyıla ait müzik el yazmalarından oluşan bir koleksiyon olan Mettener Antiphonary ve manastırın mihrabını
boyayan Alman sanatçı Cosmas Damian
Asam'a ödenen 500 lonca için 1715 tarihli
bir makbuz bulunmakta.

Trinity Kolej Kütüphanesi, Dublin,
İrlanda
İrlanda'nın en ikonik hazinelerinden biri,
16. yüzyıla kadar uzanan bu tarihi ortam,
defalarca dünyanın en güzel kütüphanelerinden biri ve herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer olarak tanımlanmıştır.
Kütüphane 1732 yılında tamamlandığında
düz bir alçı tavana sahipti, ancak muazzam
koleksiyonu büyüdükçe genişledi. 1860
yılında, mevcut beşik tonozlu tavan ve üst
kitaplıkların yapımına izin vermek için çatı
yükseltilmiştir. Binlerce nadir ve çok eski
kitap ve eser, her biri mermer bir büstle
noktalanan yüksek raflarında bulunur.
9. yüzyılda keşişler tarafından resmedilen
ünlü Kells Kitabı'na ev sahipliği yapar ve
her sayfası gerçekten bir sanat eseridir.
2020'nin sonlarında Dublin Kent Konseyi,
kütüphanenin yeniden geliştirilmesine yeşil
ışık yakmıştır.

New York Morgan Kütüphanesi ve
Müzesi, New York, Amerika
Madison Bulvarı'ndaki üç binaya yayılan
Morgan Kütüphanesi ve Müzesi, finansör
J.P. Morgan'ın özel koleksiyonuna ev sahipliği yapar. Bir multi milyonerin kişisel kütüphanesi, mutlaka görülmesi gereken bir
müze ve kültürel alana dönüşmüştür. Bronz
ve işlemeli Çerkes ceviz kitaplıklar, altınla
dekore edilmiş odayı, mekânın ortasında
oturan Sir Walter Scott ve de Balzac'ın ışıklı
ve orijinal el yazmalarıyla süsler. Rafların
arkasında, yukarıdaki balkonlara bağlanan ve H. Siddons Mowbray'ın fresk kaplı
tavanlarının enfes manzarasını sunan iki
gizli merdiven bulunur. New York şehrinin
simgesi olan galerilerde ayrıca Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Pablo Picasso gibi
ünlü sanatçıların çizimleri de sergileniyor.
Ayrıca yine kütüphanede, MÖ 4000'den

kalma çizimler, baskılar ve eserler, nadir
kitaplar ve el yazmaları bulunmaktadır:
Orijinal Bağımsızlık Bildirgesi'nin 23 kopyasından biri; Mozart'ın Haffner Senfonisi'nin
el yazısıyla yazdığı nota; bilinen ilk AfroAmerikalı şair Phillis Wheatley'in derlenmiş eserleri; Milton'ın Kayıp Cennet'inin
günümüze ulaşan tek el yazması ve Charles
Dickens'ın A Christmas Carol el yazması da
muazzam eserlerin arasındadır.

Stockholm Halk Kütüphanesi, İsveç
1922'de İsveçli mimar Gunnar Asplund
tarafından tasarlanan ve 6 yıl sonra tamamlanan Stockholm Halk Kütüphanesi,
benzersiz bir silindirik salon sağlayan görkemli bir kubbeyle dolu, şehrin en dikkate
değer yapılarından biridir. Modern işlevsel
tasarımın bu anıtı, 2 milyondan fazla basılı
cilde ve 2,4 milyon sesli kasete, CD'ye ve
sesli kitaba ev sahipliği yapmaktadır.
Kütüphaneye gelen ziyaretçiler bir kat
yukarı çıkarlar ve Mısır tarzı bir kapıdan
kütüphanenin ana alanına: okuma odasına
girerler. Merkezi silindiri işgal eden okuma
odası, üç teraslı açık rafla çevrili bir alandır.
Kitap yığınlarının üzerinde, kabaca sıvalı
duvarlar, düz tavana yakın bir pencere
halkasından içeri ışık akarken silindirin tüm
yüksekliğini yükseltir.
Bu aylık benden bu kadar, bol okumalı,
bol gezmeli, bol eğlenmeli, bol gülmeli
bir mart ayı dilerim.

Çalışma ortamı,
performansın önünde
bir engel mi?
Araştırmalar; çalışanların performansı ile ilgili
sorunların beşte dördünün çalışanlardan değil
çalışma ortamlarından kaynaklandığını gösteriyor.
Eğer bu araştırmalar gerçeğe dayanıyorsa
yukarıdaki soruya vereceğimiz yanıt açıktır:
“Çalışanların görev yaptığı sistemleri iyileştirin.”

Ç

alışanların performansı ile
ilgili sorunların karşısında
geçmişte bulunan çözüm
basitti: “Çalışanları iyileştirin!”
Soruna odaklanılır ve çözüm ya
eğitimde ya da disiplinde bulunurdu.
Kendimizi biraz daha geliştirdikçe daha
proaktif hale gelerek eğitimlerimiz için
daha mantıklı ve savunulabilir temeller
oluşturmamızı sağlayan performans
değerlendirme süreçlerini uygulamaya
başladık. Bu arada kariyer planlama
ve gelişim sistemleri de oluşturarak
daha çok geleceğe odaklandık. Bunlar
atılmış olumlu adımlar olmasına karşın
yeterli değildi. Çünkü hepsi de çözümün
çalışanları iyileştirmek üzerine kurulu
olduğu inancına dayanıyordu.
Bugün genellikle daha iyi bir iş yaptığımızı görüyoruz. Adil ücret sistemi,
makul ek yararlar, temiz ve güvenli
çalışma koşulları gibi “hijyen faktörlerin”
önemini biliyor ve bu konular üzerinde
çalışıyoruz. Bunlar önemli. Tüm bunların, çalışanların performansını artırmak
konusunda ne kadar önemli olduğunu
tartışmaya gerek yok.
Bu çalışmaları yaparken, kişinin kendisini dikkate almamız gerektiğini de
artık biliyoruz. Çünkü kişiler sorunlarını
“kapının ardında” bırakmıyorlar. Birini
işe aldığımızda onun kişisel yaşamındaki sorunlarını da içeren iç sistemini işe
aldığımızın da farkındayız. Üstelik; danışmanlık, egzersiz programları, çocuk
bakımı gibi uygulamalara baktığımızda
bu alanda giderek daha da iyi olduğumuzu görebiliriz. Son yıllarda, çalışanların kişisel ve iş yaşamlarındaki sorunlarla
baş edebilmeleri için pek çok yenilikçi
uygulamaya hayata geçirildi.

Çalışan performansının bir vakum
içinde olmadığı gerçeği hepimizin
bilmesi gereken bir olgudur.
Sistemler perspektifimizi oluşturarak
sadece çalışanlarımıza değil, onların

performans göstermesini beklediğimiz
ortamlara da bakmalıyız. İyi performansı kötü sistemler içine yerleştirdiğimizde, her seferinde performansın değil
sistemlerin kazanacağı söylenir.
Yaşamımızın herhangi bir alanındaki
davranışın; sadece kişiye değil çevreye
de bağlı olan – hatta daha belirgin olarak belirtmek gerekirse kişi ile çevresi
arasındaki etkileşime dayalı olan - bir
fonksiyon olduğunu biliyoruz. İş yaşamındaki davranışlarımız ise çalışanlarımızın iş ortamı (organizasyonel sistemlerin unsurları) ile olan etkileşimine
bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
Geçmişin; çalışanları eğitim ya da disiplinle iyileştirmeye çalışan çözümüne
baktığımızda bunun çok büyük bir adım
olduğunu söyleyebiliriz.
Bu çalışmalar, çalışanların performansını artırmak için kesinlikle kritik öneme
sahip olmasına karşın ne yazık ki bunlar
da yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor.
Çalışanların, iş dışındaki kişisel sistem
faktörlerini de dikkate alıyor ancak yine
de iş yaşamındaki sistem faktörlerine
yeterli ciddiyeti göstermiyoruz.

Geleceğin çözümlerine davranışsal
bakmalıyız.
Bu konuya göreceli olarak basit ancak
son derece etkili bir yolu; Davranışsal
Mühendislik Modeli (BEM) adlı bir aracı
geliştiren Tom Gilbert gösteriyor. Konuyla ilgili başka yaklaşımlar da olmasına karşın BEM çok iyi bir örnek olarak
kullanılabilir. Araç; aşağıda yer alan altı
alanla ilgilidir:

1. Bilgi
2. Kaynaklar
3. Niyetler
4. Beceriler ve bilgi
5. Kapasite
6. Motivasyon

Yukarıda sayılan ilk üç alan (bilgi, kaynaklar ve niyetler) çalışma ortamını
(sistem faktörlerini) temsil eder ve
öncelikli olarak bunları ele almak gerekir.
Son üç adımda temsil edilen kişisel faktörlere bakarak çalışanları iyileştirmek
konusunda aceleci davranmadan önce
bu alanlarda hiçbir sorun olmadığından
emin olmalıyız.
Yukarıda sıraladığımız alanlara biraz
daha ayrıntılı bakalım. Bilgi, açık nedenlerden ötürü kritik öneme sahiptir.
İnsanların, kendilerinden neyi üretmesinin beklendiğini bilmesi gerekir. Geri bildirim almalıdırlar. Politika ve süreçlerin
farkında olmaları ve bunların nedenlerini
bilmeleri gerekir.
Kaynakların önemi de aynı şekilde
açıktır. Bir çalışan ne kadar beceriye
sahip olursa olsun, işi yapması için
gereken araçlar ve materyaller olmadan
kendilerinden beklenen görevi yerine
getiremez. Niyetler konusu, biraz daha
karışıktır. İş ortamında gerçekten iyi performans için gerçek niyetler var mıdır?
Genellikle – bilmeden de olsa – en iyi
performans gösteren çalışanlarımızı cezalandırırız. Çünkü güvenebileceğimizi
bildiğimiz için en zorlu görevleri onlara;
en kolaylarını ise düşük performans
gösterenlere veririz.

“Beceriler ve bilgi” de elbette
hepimizin bildiği bir alandır.
İnsanların bir işi nasıl yapacağını bilmesi
gerekir. Kapasite de belli nedenlerden
dolayı önemlidir. Bir çalışan ne kadar
kararlı ve hırslı olursa olsun; üstesinden
gelemeyeceği işlerle görevlendirildiğinde başarısız olur.
Elbette motivasyon da önemlidir.
Performansın kişilere dayandırıldığı bir
tanımlamaya göre; “performans, motivasyon ve becerinin bir fonksiyonudur”.
Beceriler üzerinde çalışabiliriz. Ancak;
daha çok bireyin içsel algılamasına bağlı
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olduğu için motivasyon üzerinde çalışmak zordur. Yine de ortam üzerinde çalışarak performansın önündeki engelleri
kaldırabileceğimizden emin olabiliriz.
Gilbert, bir dizi sorudan oluşan bir anket
de geliştirerek çalışanların performansının yukarıda saydığımız alanların en çok
hangisinde düştüğünü tespit etmeye
çalışmıştır.

İK yönetimi içerisinde bu kişi ve sistem
faktörlerine ne kadar dikkat ediyoruz?
Eğer yukarıda bahsettiklerimizin hepsini
gerçekleştirdiysek, özellikle beceriler ve
bilgi, kapasite ve motivasyon konusunda çok yol aldık demektir. Çalışanlarımıza; bugün olduğu kadar yarın da
ihtiyaç duyacağı becerilere odaklanan
mükemmel eğitim verilen bir kurumsal
üniversitemiz olabilir.
Terfi ve seçme sistemimiz; çalışan kapasitesinin hiçbir zaman en önemli konu
olmadığını garanti edebilecek kadar
iyi olabilir. Ödüller, eğitim (iyi eğitilmiş
amirler ya da takım liderleri de bunlara dahildir) ve kariyerin odak noktası
çalışanların motivasyonunu artırmak için
uygun bir biçimde kombine edilmiştir.
Ancak sistem faktörlerinizde büyük sorunlar varsa bu da yeterli olmayabilir.
İletişim programlarımıza ödül sistemlerimizin adilliğine çok fazla vakit ayırırken asıl amacımız performans gelişimi
değilse; yüksek performans gösteren
çalışanlar beklemek yine yanlış olacaktır.

Eğer sorun, çalışma ortamı
alanlarındaysa yüksek performansa
asla ulaşılamaz.
Bunun farkında olan pek çok organizasyon sorunla başa çıkabilmek için İnsan
Kaynaklarını da mutlaka devreye sokarak farklı çalışmalar yapıyor. 1980’lerde
başlayan ve Toplam Kalite Yönetimi ile
devam eden verimlilik hareketi, yeniden
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yapılanma ve iş süreçlerinin yenilenmesi gibi çalışmalarla devam ediyor. Tüm
bunlar; çalışanların ve organizasyonun
performansını artırmak için atılan adımlar olarak görülebilir.
Hangi ismi verirseniz verin, bu çalışmalar devam edecektir. Buradaki asıl soru
ise; İnsan Kaynakları’nın bu çalışmalarda nasıl bir oyuncu olarak rol alması
gerektiğidir.
Çalışanların performansını konusunda
kilit oyuncu olmayı amaçlayan İnsan
Kaynakları departmanları ve profesyonellerinin – bir başka deyişle geleneksel
İK çözümlerinden fazlasını sağlamak
isteyenlerin – üzerinde durması gereken
iki önemli konu vardır. Bunlardan ilki;
kişilerin performans sorunlarının kaynağını tespit ederek performans geliştirici
girişimlerde bulunmak, diğeri ise birim
müdürleri ile etkin ilişkiler içine girmektir.
Sorunların kaynağını tespit etmek
aslında çok da zor değildir. Bunun için;
performans sorunlarının eğitim dışında
bir araçla da çözülebileceğinin farkında
olmak gerekir.
Ardından; sorunu çözmek için gerekli
olan metodolojiyi anlamamız gerekir.
Aslında bu; günlük İK sorunlarını çözmek
için kullandıklarımızdan farklı değildir.
Analiz etmekten başlayın, sorunun alanını belirleyin, uygun bir girişim seçin, tasarlayın ve geliştirin, (gerekirse bir pilot)
uygulama yapın ve sonuçları değerlendirin. Burada kritik olan nokta; eğitimin
her zaman en uygun girişim olmadığının
farkında olabilmektir.
Belki bir analizi yapmamız, elektronik
performans destek sistemlerinden yararlanmamız ya da kişilerin işlerini yapabilmemiz için daha iyi bilgi akışı yaratmamız gerekebilir. Problemleri çözerken;
çalışma ortamının bütününe bakmak ve
geleneksel İK uygulamaları işe yara-

madığında kenara çekilmemek gerekir.
Son kilit nokta ise; saha müdürleri, ekip
liderleri ya da kendi kendini yöneten iş
takımları ile etkili ilişkiler içine girmektir.
İK temsilcilerinin becerilerini ve bakış
açılarını, günlük işleri yapan kişilerle
birleştirdiğinizde sinerji yaratılması
için inanılmaz fırsatların ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu noktada gerçek
bir iş ortağı gibi davranarak sorunlar
karşısında kişilerin yanında yer almalı,
ihtiyaç duyulan unsurların bulunmasına
yardımcı olmalı ve çözümün, çalışanların
kapasitesini artıracak şekilde tasarlandığından emin olmalıyız.
Küçük ya da büyük; pek çok organizasyon aşağıdaki adımları izleyerek performanslarını artırmayı başardı. Bu adımları
şöyle sıralayabiliriz:
• Kişilerin performans artış metodolojisini anlamak için çaba harcayın.
• Sadece kendi tercih ettiğiniz değil
uygun olan tüm araçları kullanmak
konusunda gönüllü olun. Araçlar sadece
araçtır. Hedef hala performansı artırmak
olmalıdır.
• Tüm yaklaşımlara karşı açık olun.
Önemli olan; bunların tipik İK çözümleri
olması değil işe yaramasıdır.
• Birim müdürleri ile ortaklık kurun.
Masada eksik kalan uzmanlığı sağlayabilecek kişilerle bağlantı kurun.
• Organizasyonda; önerecek herhangi
bir şeyi olan herkesle stratejik ortaklık
kurun. Böylece bir sorun baş gösterdiğinde ortaya koyabileceğiniz hızlı bir
yanıt olur.
• Sistemler yaklaşımını izleyin. Hiçbir girişim bir vakumun içinde gerçekleşmez
ve her girişimin kendi alanı içinde etkisi
vardır. Durumdan etkilenen herkesi masaya getirmeye çalışın.

KİTAP
‘Değer Yaratan Liderler’den İlham Veren Satırlar
Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy tarafından kaleme alınan
‘Değer Yaratan Liderler’ kitabı, Türkiye’den ve dünyadan yöneticilerin
görüşleriyle sosyal etki, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilincine
dair ilham veren içeriğiyle yeni dünya düzeninde liderlik kavramını tanımlıyor.
Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan ‘Değer Yaratan Liderler’; günümüzün liderlerinin ajandalarında kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal etki gibi
kavramların gittikçe daha fazla yer aldığını gözler önüne sererken toplumsal faydaya da
katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır yükselen bir akım olarak liderliğin fayda gözetmesi ve
topluma ışık tutması kavramlarından yola çıkan kitap, bu akım içinde değer yaratmış
şirketlerin ve liderlerin çalışmalarını bir araya getirerek, yöneticiler için yeni bir yol
haritası oluşturuyor.
Bireysel değerlerin ve sosyal amaçların öne çıktığı, gönüllülük bilincinin yükseldiği; halkın, kurumları ve toplumsal faydayı sorguladığı ve “Yurttaş yüzyılı” olarak nitelendirilen
bu döneme ait görüşler bildiren kitapta önemli isimlerin söyleşileri de bulunuyor.
Kitapta röportajlarıyla; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Opet Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Intel Yönetim Kurulu Başkanı, Medtronic Eski Ceo’su ve Yönetim Kurulu Başkanı
Omar Ishrak, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Strauss Group Yönetim
Kurulu Başkanı Ofra Strauss, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı
Kamışlı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Pladis Global Ceo’su
Salman Amin, Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu, Unilever Global İnsan Kaynakları Başkanı Leena Nair, Arçelik A.Ş.
Ceo’su Hakan Bulgurlu, Columbıa Üniversitesi Sps Kıdemli Dekan Yardımcısı Steven Cohen, Internatıonal Youth Foundatıon (Uluslararası Gençlik Vakfı) Başkan ve Ceo’su Susan Reıchle, Sen de Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel
Müdürü İnci Haseki, Hindistan’ı dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk yasası ve değerleri ile fark yaratan Tata Grubu yer alıyor.
Farklı kurumlarda uzun yıllar boyunca görev yapan, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlı iki iş insanı; Ümran Beba
ve Arzu Çekirge Paksoy imzalı kitap sosyal sorumluluk bilicini vurguluyor ve geleceğe ışık tutuyor.
Değer Yaratan Liderler, Ümran Beba & Arzu Çekirge Paksoy, Hürriyet Kitap, Ocak 2022, 240 syf.

MART 2022 - HRDERGİ | 63

Aile şirketlerinde sürdürülebilir başarının anahtarı
yönetim kurullarının bağımsız üyelerle güçlendirilmesi
MY Executive tarafından Türkiye’nin önde gelen iş liderlerinin, profesyonel yöneticilerinin,
gazetecilerin görüş ve değerlendirmelerinin yer aldığı ‘Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeliği’ kitabı yayınlandı. Kitapta bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin ve ‘doğru
yönetim kurulu oluşturmanın’, aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısına katkısı hakkında
lider şirketlerin yaklaşımları yer alıyor.
MY Executive Kurucu ortağı Müge Yalçın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de
faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturuyor, istihdamın ise yüzde
80’ini aile şirketleri yaratıyor. Bu veriler göz önüne alındığında, aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısının ülke ekonomisi için ne kadar kritik bir önem taşıdığı daha net anlaşılıyor.
Bu nedenlerle yayın serimizin üçüncü kitabında; aile şirketlerinde yönetim kurulu yapısı ve
bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunu inceledik” dedi.
Üst düzey yönetici temini hizmeti sunan MY Executive tarafından hazırlanan referans
yayınlar serisinin üçüncüsü olan “Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği –
Zamanı geldi mi? Ne söylüyor, ne düşünüyorlar?” kitabı yönetim kurullarını güçlendirmeyi
hedefleyen ve kurumsal yönetişim ilkelerini benimseyerek daha etkin şekilde uygulama
yolunda ilerleyen şirketler için çok değerli öneriler içeriyor.
Tuncay Özilhan, Murat Ülker, Ümit Boyner, Simone Kaslowski, Perihan İnci, Orhan Turan,
Feyyaz Ünal gibi iş liderleriyle yapılan röportajlar, aile şirketlerinin başarılarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, tecrübe edilmiş öneriler sunuyor. Ayrıca kitapta Aclan Acar, Dr.
Tamer Saka, Hurşit Zorlu, Ahmet Dördüncü, Dr. Yılmaz Argüden gibi duayen profesyonel
yöneticilerin; yönetim kurullarının doğru oluşturulması ve etkili çalışması konusundaki görüş ve değerlendirmeleri bulunuyor.
Ekonomi basınının önemli isimlerinin de makaleleriyle katkı sağladığı kitabın dijital versiyonuna www.myexecutive.com.tr
adresinden ulaşılabilinir.
Doğru oluşturulmuş yönetim kurullarıyla şirketlerin ömrü uzuyor
Doğru oluşturulmuş yönetim kurullarının oranının artmasına ve böylece şirketlerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak bir
kaynak sunmak amacıyla bu kitabı hazırladıklarını belirten MY Executive Kurucu ortağı Müge Yalçın “Ülkemizde, dünya standartlarının üstünde, çok yüksek profile sahip ve bağımsız üye olarak yönetim kurullarında yer alabilecek çok sayıda iş lideri bulunuyor. Şirketlerin, özellikle de aile şirketlerinin sürdürülebilir başarı için bu kaynağı en etkin şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Zira şirketin geleceğine
yön veren bu grup, yani yönetim kurulu, doğru oluşturuluyorsa şirketler iyi yönetiliyor ve uzun ömürlü oluyor. Oluşturulmazsa da
dünya devi olmak bile iflastan kurtulmasına yetmeyebiliyor” diyor.
Aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşıyan birçok konuya ilişkin detaylı bilgiler içeren kitabın ilk bölümünde
Türkiye’nin lider 121 aile şirketinin katıldığı anketle yönetim kurullarının yapısı hakkında önemli veriler ortaya koyuluyor. Kitabın
ikinci bölümünde ise iş dünyasının önde gelen liderlerinin görüş ve değerlendirmeleriyle başarılı şirketlerin yönetim kurulunda çeşitliliği
ve kapsayıcılığı nasıl sağladığının ipuçları sunuluyor. Bağımsız üyelerin yönetim kurulu yapısına ve böylece şirkete sağladığı katma değeri
yükseltmenin yolları anlatılıyor.
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