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Gelişim odağı ise, tam tersi şekilde, şirketleri her
yeni gerçekliği kabul eden ve bu yeni gerçeklikleri,
020’de COVID-19, tüm dünyada şirketleri,

normlar ve varsayımları daha önce hiç

insani ve ekonomik etkilerin ortasında, farklı

düşünülmemiş biçimde yeniden hayal etmek için

radikal çalışma ve yönetim şekilleri uygulamaya

kullanan şirketler haline getirir. Gelişim odağı,

zorladı. Şirketler, tahminleme ve planlama

yıkımın dönemsel değil, sürekli olduğunun

çabalarını boşa çıkaran; ani ve öngörülmeyen bir

farkındadır ve yıkımı şirketi ileriye taşıyacak bir

krize yanıt vermek zorunda kaldılar. Pandemi,

katalizör olarak görür. Gelişim odaklı şirketler

A’dan B’ye statik bir yolda giden, modası geçmiş

kendileri için seçtikleri yeni gerçeklikler yaratmayı

görüşleri yeniden düşünmek için haftalar, aylar ve

amaçlar; sadece bugün başarılı olmak için değil,

hatta yıllara sahip olunduğu varsayılan stratejik

yapılabilecek olanı yapmak ve yarına hâkim olmak

planları tuzağa düşürdü. Andan ana değişebilen bir

için gerekenlerle uğraşır.

çevrede, hedeflere ulaşmak için tasarlanan yolların
ve takvimlerin de değişmesi gerektiğini hepimiz,

Bize göre, şirketlerin “iyileşmeden gelişmeye”

zor yoldan da olsa öğrendik.

geçişi, merkezlerindeki insan odağına bağlıdır. Bu
sadece farklı bir düşünme veya hareket etme

Öngörülemeyen ile başa çıkabilecek bir plana sahip

biçimi değildir. Bu, tüm soru, karar ve sorunlara

olmak çok önemli olsa da, böyle bir ortamda tek

öncelikle insan açısından bakabilen bir varoluş

başına yeterli değil. Bir plana sahip olmaktan daha

biçimidir ve bu sadece iyi bir fikir değil, aynı

önemlisi, odağını iyileşmeden gelişmeye çeviren,

zamanda büyüme ve gelişme için bir

temel bir bakış açısı değişikliği.

zorunluluktur. Günümüzün ekstrem dinamizmi,
sadece insanların ve insanların yönettiği ekiplerin

Yıkımın sürekli olduğu bir dünyada, iyileşme

ortaya koyabileceği bir cesaret, muhakeme ve

odağı, şirketleri gerçekleri kabul etme ve bu

esneklik gerektirmektedir. Öngörülebilen bir

gerçeklikler içinde alışıldık bir düzende çalışarak

dünya, algoritma ve denklemlerle efektif bir

başarma konusunda sınırlar. İyileşme odaklı bir

şekilde yönetilebilir. Karmaşık bir dünya ise,

bakış açısı, yıkımı anlık bir kriz olarak görür ve

giderek daha akıllı hale gelen makineler çağında

kriz sonrası “her zaman olduğu gibi” çalışmaya

bile bu şekilde yönetilemez.

devam edileceği beklentisiyle ele alır. İyileşme
odaklı şirketler, dünyanın dayattığı gerçeklikle,
bugün başarılı olmak için gerekenlerle uğraşır.
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Tamamıyla insan merkezli olmak, bir sosyal şirket

Şirketlerini pandemiye “çok hazırlıklı” olarak

olmanın özüdür. Gelir artışı ve kar etmeyi çevre ve

tanımlayan %15 oranında yöneticilerin

paydaşlara saygı duyma ve onlara destek olma ile

yatırımlarını 2,2 kat daha fazla değişen taleplere

birleştirmek için, şirketlerin insan odaklı ilkeleri

göre yeniden önceliklendirebildiği görülmüştür.

temel almaları gerekmektedir: amaç ve anlam, etik

Ayrıca, “çok hazırlıklı” grup, işi dönüştürmede

ve eşitlik, gelişim ve tutku, işbirliği ve ilişkiler ile

teknolojiyi diğerlerinden iki kat daha fazla

şeffaflık ve açıklık. Bu ilkelerin şirkete getirdiği

kullanmaktadır. En önemlisi ise, “çok hazırlıklı”

insan odağı, sosyal şirketleri bitmeyen yıkıma

olanların, hızlı karar almayı kolaylaştırmada işi

rağmen kendilerini sürekli olarak yeniden

tasarlamanın öneminin iki katı daha fazla

keşfederek gelişmeye ve başarmaya götüren

farkında olduğu ve gelecek yıkımları

unsurdur.

yönetebilmek için çalışan adaptasyonu ve
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mobiliteyi neredeyse üç kat daha çok kullanmış
olmasıdır.

Hazırlıklı olmayı sağlayan
“gelişim” odağı

Son bulgular, organizasyonel hazırlıklılığın, sadece
anlık krizlerde değil, süreklilik içinde de karar alma
ve uyum sağlama gibi insansı özelliklere dayalı
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olduğunu vurgulamaktadır. Bu, çalkantılı bir

Raporu’nda, şirketleri iyileşmeden gelişmeye

gerçekliği yönetmek için sürekli dayanıklılık,

geçişte destekleyebilecek karakteristik özellikleri

cesaret, muhakeme ve esneklik geliştirmek

anlamak için yola çıktık. Keşfimize, paradoksal bir

gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, bir krizi

soruyu sorarak başladık: Şirketler, iyileşmek için

atlatmak adına gerekli, tamamıyla insana özgü olan

gerekli değişikliklere odaklanmışken gelişmek için

yaratıcılığı almak ve bu yaratıcılığı şirketi ve

kendilerini nasıl konumlandırabilirler?

geleceğini yeniden tasarlamak için kullanmak
anlamına gelmektedir. COVID-19, insanların ve

Sorumuza yanıt bulmak için, her sektör ve

şirketlerin kriz baskısı altında olağanüstü büyüme

coğrafyadan, toplam 99 ülkeden 6000

gösterebileceğini kanıtlamıştır. Bundan sonra çoğu

profesyonele anketimizi ilettik. Bu yıl,

şirketin yaşayacağı zorluk, kazanılan bu ivmeyi

katılımcılarımızın 3630’u üst düzey yöneticilerdi ve

uzun vadede, yıkım sürekli devam etse dahi başarılı

11 senedir ilk kez, COVID-19 krizinde insan sermayesi

olmak için kullanmanın yeni yollarını keşfetmek

konularına verdikleri önemi vurgulayacak şekilde, iş

olacaktır.

birimi yöneticilerinin katılımı, İK yöneticilerinin
katılımından fazlaydı. Katılımcılarımıza,

İnsan yönetiminde
“insan”ı güçlendirmek

pandeminin organizasyonel hazırlıklılık
seviyeleriyle ilgili bakış açılarını nasıl
değiştirdiğini, gelecek yıkımlarda bekledikleri
zorluk ve fırsatları ve ilerlerken benimseyecekleri

Yıkımın yeniden yaratmak adına bir katalizör

iş dönüşüm stratejilerini anlamak için pandeminin

olabileceği fikrinin aksine, birçok insan kaynakları

başından itibaren deneyimlerini sorduk.

konusu ve özellikle bu raporda daha derinlemesine

Araştırmamız sonucunda, COVID-19’a en hazırlıklı
şirketlerin, hâlihazırda “gelişim” bakış açısına
uyum sağladıklarını ve yıkımı şirketi geleceğe
hazırlamak için bir fırsat olarak
değerlendirdiklerini öğrendik.
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teknolojilerine kadar, insanlarla entegre edilmiş

araştırdığımız konular, geleneksel olarak ayrı

teknolojiler ekiplerin daha hızlı ve daha büyük ölçekte

programlar ve girişimler aracılığıyla ele alınmıştı.

yeni ve daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir.

Ancak, şirketler iyileşmeden gelişmeye geçiş
yaptıkça şirketi geliştirecek insan potansiyeli ve

• İşgücü potansiyelinden yararlanmak için

gücünü daha iyi destekleyebilmek adına bu

gerçek zamanlı verileri kullanarak ileriye

çözümlerin de dinamik hale gelmesi gerekir.

dönük içgörüler geliştirmek ve bunlara göre

Rapordaki diğer bölümlerde şirketlerin gelişmek

hareket etmek. İşgücünü anlamak, işgücü

için insan potansiyelini ve gücünü nasıl ortaya

davranışlarını, ihtiyaçlarını tanıyan, yeteneklerini

çıkarabileceğini keşfetmek üzere 2020 Deloitte

geliştiren, hem kendi hem de şirket değerlerine saygı

Global İnsan Kaynakları Trendleri raporumuzda

duyan şekilde işgücünü kurumsal hedeflerle uyumlu

belirlediğimiz beş konuyu derinlemesine

hale getirmenin ilk adımıdır. Hangi işin yapıldığına ve

inceledik:

insanların bunu nasıl yaptığına dair içgörüler

• Zindeliği merkeze alacak programlar

oluşturmak, şirketlerin her çalışandaki gizli

oluşturmak yerine işin kendisini

potansiyeli ortaya çıkaracak yeni çalışma yöntemleri

çalışanların fiziksel, mental, finansal ve

geliştirmelerine yardımcı olabilir.

sosyal sağlığını destekleyecek şekilde
tasarlamak. Zindeliği işin tasarımına dahil

• İK’nın rolünü, işgücü politikalarını

etmek, çalışanların zindeliği sadece işinden

standartlaştırmak ve uygulamaktan kurum

uzaktayken değil, işini yaparken de

genelinde işin yeniden inşa edilmesine

deneyimlemesine yardımcı olur. Bu, çalışanlar

yönelik yeni bir sorumluluğa kaydırmak. Bir

kadar şirketler için de olumlu bir durumdur;

şirketin özünde gerçekten insan odaklı olabilmesi

İnsanın yaşam kalitesi ihtiyacını karşılayabilen

için İnsan Kaynakları fonksiyonu “insan” boyutunu

işler, insanları işteyken ellerinden gelenin en

iş ile ilgili her alana dahil etmede öncü olmalı ve tüm

iyisini yapmaya motive eder.

liderlerle işbirliği yaparak şirket genelinde neyi,
neden, kimin ve nasıl yapacağını yeniden hayal

• Öğrenmeyi, uyum sağlamayı ve etkinliği

etmelidir.

artırmak adına çalışan tercihlerinden
yararlanmak. Çalışanlara yaptıkları iş ve hangi

Mayıs 2020’de yayınlamış olduğumuz özel

öğrenim deneyimlerini sürdürecekleri konusunda

raporumuz olasılıkları değerlendirmek için bir fırsat

daha fazla kontrol alanı sağlamak katılımlarını

olarak COVID-19 pandemisinden yararlanmaları

artıracaktır. Çünkü bu, çabalarını kendileri için

adına şirketlere çağrıda bulunmuş, pandeminin

gerçekten önemli olan şeylere odaklamalarına

kaosu ve yıkımına rağmen nasıl bir enerji ortaya

olanak sağlar. Çalışanların ilgi alanlarını ve

çıkarabileceklerini ve işin geleceğini tasarlayarak

tutkularını organizasyonel ihtiyaçlar ile uyumlu

işin doğal ritmşne geri dönebileceklerini

hale getirmek çalışanları motive edecek, işlerine ve

keşfetmeye yöneltmiştir. Bunun üzerinden geçen

öğrenimlerine daha fazla kanalize olmalarını

zaman zarfı içerisinde işin insani boyutuna

sağlayacak ve şirketin performansı artıracaktır.

odaklanmanın, şirketlere ileriye dönük
oluşturdukları rotada nasıl rehberlik ettiğine dair

• İnsanların doğal çalışma yöntemlerini

daha fazla şey öğrendik ve bu çağrımız daha da

geliştirmek adına, teknolojiyi kullanan

anlamlı hale geldi. Yıkımı insani nitelikleri

ekipler ve süperekipler oluşturmak.

somutlaştırmak için bir fırsat olarak kullanan

Teknolojinin iş ile bütünleştirilerek kullanımı işin

şirketler geride kalmayacak ve yıkımdan gelişim

doğasını değiştirmeyi mümkün kılar, böylece

sağlayacaklar.

çalışanlar farklı insan becerilerinden en iyi şekilde
yararlanır. Ekip oluşturmayı ve bağlantıyı
geliştiren işbirliği araçlarından, insanları karar
vermede yönlendirebilecek yapay zeka
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2021 GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI TRENDLERİ
Bu raporda, 2020 Global İnsan Kaynakları Trendleri raporunda bahsetmiş olduğumuz beş işgücü
trendini iyileşmeden gelişmeye giden yolculukta keşfediyoruz:

Zindelik odağında işin yeniden tasarımı: İç içe geçen iş ve özel yaşam
• Trend: Şirketler, zindeliği iş ve özel yaşama entegre ederek tasarlamalı ve böylece zindeliği
iş / özel yaşam dengesinin ötesine taşımalıdır.
• İyileşme: İşe paralel programlarla zindeliğin desteklenmesi.
• Gelişme: İşin, zindeliği işe entegre etme düşüncesi ile tasarlanması.

Yetkinlikleri yeniden geliştirmenin ötesinde: Çalışan potansiyelini ortaya çıkarmak
• Trend: Şirketlerin, hem işin dinamik doğasını hem de çalışanların kendilerini yeniden
keşfetme konusundaki dinamik potansiyelini dikkate alan bir işgücü geliştirme yaklaşımına
ihtiyaçları vardır.
• İyileşme: Çalışanlarının ihtiyaç duyduğu becerileri en iyi şirketlerin bildiğini varsayarak eğitimin
yukarıdan aşağıya doğru itilmesi.
• Gelişme: Çalışanlara ne yapacakları konusunda seçim yapma olanağı sağlanması ve böylece
istekleri ve tutkularını organizasyonel ihtiyaçlar ile bütünleştirmelerine izin vererek
potansiyellerini açığa çıkarmalarının desteklenmesi.

Süperekipler: İşin yapıldığı yer
• Trend: Şirketler, COVID-19 ile sürekli yıkım içinde başarılı olmak adına ekiplerin daha önce
düşündüklerinden daha da önemli olduğunu gördü.
• İyileşme: Teknolojinin ekiplerin daha etkin ve verimli çalışması için kullanılması.
• Gelişme: Teknoloji ve insanı entegre eden süperekipler oluşturulması ve bu ekiplerin
tamamlayıcı yetenekleri ile işi daha insani yaklaşım ve yöntemlerle yeniden inşa etmesi.

İşgücü stratejilerinin yönetilmesi: İş ve işgücü için yeni yönler belirlemek
• Trend: Şirketlerin, işgücü ile ilgili belirsizlik karşısında hızlı aksiyon almalarına ve yeni yönler
belirlemelerine yardımcı olabilecek ileriye dönük içgörülere ihtiyacı vardır.
• İyileşme: İşgücünün mevcut durumunu tanımlayan metrik ve ölçümlerin kullanılması.
• Gelişme: İşgücünün gelecekte neler yapabileceğinin anlaşılmasına dayalı olarak daha iyi ve daha
hızlı kararları destekleyebilecek gerçek zamanlı işgücü içgörülerine erişilmesi ve bunlara göre
hareket edilmesi.

İK Profesyonellerine not: İşin yeniden inşa edilmesine geçişi hızlandırmak
• Trend: İnsan Kaynakları fonksiyonları, COVID-19’un zorluklarıyla başa çıkmaları sayesinde
sorumluluk alanını kurum genelinde işin yeniden inşa edilmesine genişletme hakkını elde etti.
• İyileşme: İşgücünü yönetmek için İK süreçlerini optimize etmeye ve yeniden tasarlamaya
odaklanan bir kurum zihniyetine sahip olunması.
• Gelişme: Benzersiz insan gücünden yararlanmak adına işin yeniden inşa edilmesine öncelik
veren bir kurumsal zihniyetin benimsenmesi.
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Ek 1: Anket ile ilgili demografik veriler
ŞEKİL 1

Bölgesel dağılım
Asya - Pasifik

%17
Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika

%45

%38
Kuzey Amerika
ve Güney
Amerika

Not: katılımcı sayısı: 6000
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 2

Sektöre göre dağılım
Tüketim
%19

Profesyonel Hizmetler
%15

Finansal Hizmetler
%15

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
%12

Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstriyel Ürünler
%10

Yaşam ve Sağlık
%7

Devlet ve Kamu Hizmetleri
%6

Karma Sektörler
%4

Diğer
%12
Not: katılımcı sayısı: 6000
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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ŞEKİL 3

Fonksiyona göre dağılım

Diğer iş birimleri

%56

%44

İnsan Kaynakları

Not: katılımcı sayısı: 6000
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

Ek 2: Türkiye katılımcıları için demografik veriler
ŞEKİL 4

Sektöre göre dağılım
Tüketim
%20

Finansal Hizmetler
%20

Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstriyel Ürünler
%14

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
%11

Profesyonel Hizmetler
Karma Sektörler
Yaşam ve Sağlık
Devlet ve Kamu Hizmetleri

%6
%6

%6

%3

Diğer
%14

Not: katılımcı sayısı: 35
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Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 5

Fonksiyona göre dağılım

Diğer iş birimleri

%66

%34

Not: katılımcı sayısı: 35
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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DAHA DERİNE
ODAKLANMAK

2021’de izlenecek beş işgücü trendi
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Zindelik Odağı ile İşin Yeniden Tasarımı
İç içe geçen İş ve Özel Yaşam
KURUMSAL ZİNDELİK, UZUN ZAMANDIR ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN AJANDASINDA GÜNDEM KONUSU OLARAK
YER ALMAKTA OLUP, ÖNEMİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ SÜREGELEN BİR TARTIŞMA KONUSUYDU. COVID-19
PANDEMİSİ İLE BERABER KURUMSAL ZİNDELİĞİNİN ŞİRKET OPERASYONLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR
KILINMASINDAKİ KRİTİK KONUMU, ÖNCELİKLİ OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINIP AKSİYON PLANLAMASI
GEREKTİREN BİR KONU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR. ŞİRKETLER, BİR ANDA KENDİLERİNİ ÇALIŞANLARININ
FİZİKSEL VE MENTAL SAĞLIĞINI KORUMAYA DAYALI AKSİYONLARI ÖNCELİKLENDİRİRKEN BULMUŞTUR. BUGÜNE
KADAR GÖZ ARDI EDİLMİŞ OLAN İŞ, ÖZEL YAŞAM, SAĞLIK, GÜVENLİK VE ZİNDELİK ARASINDAKİ İLİŞKİ SONUNDA
DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR. BUNUNLA BERABER, BİRÇOK ŞİRKET ZİNDELİK YAKLAŞIMLARINI İŞİN TANIMINA
NASIL ENTEGRE EDECEKLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE BAŞLAMIŞ VE İLİŞKİLİ AKSİYONLAR KISA
SÜREDE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.

Değişen Öncelikler

Ancak buna rağmen, COVID-19 pandemisi ile
beraber şirketler zindeliğin önemini daha iyi

Aslında zindelik konusu, COVID-19

kavramış, çalışan zindeliğinin sağlanamadığı

pandemisinden önce şirketlerin ajandasına

durumların beraberinde getireceği riskleri daha

girmeye başlamış, hatta 2020 Deloitte Global

doğru bir şekilde öngörerek değerlendirmeye

İnsan Kaynakları Trendleri araştırmasında, 8000

başlamıştır.

katılımcının %80’ini zindelik konusunu şirket
başarısının sürdürülebilir kılınması için “önemli ve
çok önemli” olarak değerlendirmiştir.
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Linkedin paylaşımına ilişkin bizim dikkatimizi en çok çeken ve

Tüm bunların ışığında, şirketler işin tanımını ve

bizi heyecanlandırılan konu ise, zindelik strateji ve uygulamasını

yapılışı daha sağlıklı hale getirebilmek ve çalışan

doğrudan işin yapılışına etki edecek şekilde hayata geçiren

sağlığını korumak adına bir dizi önlemi hızla

strateji ve uygulamalar olmuştur. Bu kapsamda, tam kapasite ile

hayata geçirmiştir. Çalışanların uzaktan

uzaktan çalışmaya geçen şirketler, zindeliği sağlamaya ve

çalışmalarına olanak verecek İK politikalarının

üretkenliği artırmaya yönelik dijital uygulamaları da hayata

yürürlüğe konulması, sahada görev yapan

geçirmiştir. Diğerleri ise, işyerinde çalışma kapasitesini nöbet

çalışanlar için düzenli test ve temaslı kişi kontrol

sistemine geçerek yönetmeye başlamış olup, bu noktada çalışma

uygulamasının hayata geçirilmesi öne çıkan

günlerinin belirlenmesine ilişkin inisiyatif çalışanlara

uygulamalar olup, acil medikal izin, çocuk ve yaşlı

bırakılmıştır.

bakımı desteği ve fiziksel, zihinsel ve finansal
sağlık desteğinin sağlaması gibi yeni ve kapsamlı

2021 Perspektifimiz

sağlık destek programları da yine bu dönemde hızlı
bir şekilde hayata geçirilmiştir.

HİPOTEZİMİZ

COVID-19 pandemisi ilerledikçe, zindelik konusu

COVID-19 pandemisi bizlere iş gücü dönüşümü
ve çalışan zindeliği arasındaki ilişkiyi bir kez
daha hatırlatmıştır. Ancak üst düzey yöneticiler
hala bu iki konu arasındaki ilişkinin önemini
göz ardı etmektedir. Zindelik yaklaşımlarını, işin
tanımına, işgücüne ve işyerine başarılı bir
şekilde entegre eden şirketler ise yüksek
performans gösteren çalışanları ile beraber
sürdürülebilir bir gelecek inşa edecektir.

şirketlerin öncelikli odak noktası olmaya devam
etmiştir. Sosyal izolasyonun beraberinde getirdiği
maliyet ve ekonomik daralmanın çalışanların
zihinsel ve duygusal sağlığı üzerindeki etkileri
kamuoyunun gündemi haline gelmiş, çalışanların
zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak şirketlerin
öncelikleri arasında yerini korumuştur. Bazı
şirketler, çalışan sağlığını gözetmek adına üst
düzey önlemler hayata geçirmiştir. Örneğin: Delta
Hava Yolları, yüksek risk grubu olarak belirlenmiş
olan 5000 çalışanını ücret kesintisi yapmadan ve

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri

sağlık ile ilgili yan haklarının devamlılığını da

araştırmasında, tüm katılımcıların %70’i,

sağlayarak uzaktan çalışmaya geçirmiştir.

Türkiye’den katılım gösterenlerin ise tamamı
şirketlerinin uzaktan çalışmaya geçmesinin,

Deloitte Amerika, Kurumsal Zindelik lideri Jen

zindelik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu

Fisher, Ağustos 2020’de yapmış olduğu Linkedin

paylaşmıştır. Ancak, COVID-19 pandemisi ve

paylaşımı ile liderlerden zindelik kapsamında

karantina süreçleri devam ettikçe uzaktan

şirketlerinde hayata geçirmiş oldukları veya pilot

çalışmanın sürdürülebilirliği tartışma konusu

aşamada olan uygulama ve stratejilerini

olmaya devam etmekte, işin ve gerekliliklerinin

paylaşmalarını istemiştir. Paylaşım birkaç gün

uzaktan çalışmaya uygun olabilecek şekilde

içerisinde 500’den fazla etkileşim ve 200’den fazla

tasarlanması öncelikli gündem maddesi

yorum almıştır.

olmaktadır.

Büyük ve küçük ölçekli şirketlerin liderleri, tüm

Uzaktan çalışmayı desteklemek ve sürdürülebilir

organizasyona yönelik standart bir yaklaşım ile

kılmak adına işin tasarımı ön planı çıkmaktadır.

belirlenen bir uygulamanın hayata geçirilmesinin

Ankete katılan yöneticilerin büyük çoğunluğu

yerine, çalışan ihtiyaç ve beklentilerini çalışan

uzaktan çalışmayı sürdürülebilir kılan en önemli

özelinde ele aldıklarını ve buna yönelik olarak da

faktörlerin işin ve gerekliliklerinin tasarımı ile

farklılaşan zindelik stratejisi ve uygulamalarını

ilgili olduğunu düşündüğünü belirtmiştir (şekil 1

hayata geçirdiklerini paylaşmıştır.

ve şekil 2).
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ŞEKİL 1

Uzaktan çalışmayı sürdürülebilir kılan en önemli faktörlerin işin ve
gerekliliklerinin tasarımı ile ilgili olduğu görülmüştür
Uzaktan / viral ortamda çalışmayı sürdürülebilir kılan en önemli faktörler nelerdir?

Dijital işbirliği platformlarının hayata geçirilmesi
%39

İşin nerede ve nasıl yapılacağına çalışanlar tarafından karar verilmesi
%36

Yeni toplantı ve zaman planı yaklaşımlarının hayata geçirilmesi
%31

Ekip yöneticisi gelişim programlarına yatırım yapılması
%24

Evden internet ve gerekli sistemlere erişim ilişkin destek sağlanması
%23

Ev içerisindeki fiziksel çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi
%16

Geliştirilmiş, kapsamlı yan hakların sunulması (Aile destek paketleri, vb.)
%10

Yeni zindelik önerilerinin hayata geçirilmesi
%8
Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici), birden çok seçenek işaretlenebilen bir soru olduğu için cevap toplamları %100 etmemektedir.
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 2

Türkiye’deki yöneticilerin cevaplarında da uzaktan çalışmayı sürdürülebilir kılan en önemli
faktörlerin işin tasarımı ile ilgili olduğu görülmüştür
Uzaktan / viral ortamda çalışmayı sürdürülebilir kılan en önemli faktörler nelerdir?

Dijital işbirliği platformlarının hayata geçirilmesi
%44

İşin nerede ve nasıl yapılacağına çalışanlar tarafından karar verilmesi
%44

Yeni toplantı ve zaman planı yaklaşımlarının hayata geçirilmesi
%33

Geliştirilmiş, kapsamlı yan hakların sunulması (Aile destek paketleri, vb.) )
%22

Evden internet ve gerekli sistemlere erişim ilişkin destek sağlanması
%22

Ev içerisindeki fiziksel çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi
%22

Yeni zindelik önerilerinin hayata geçirilmesi
%11
Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici), birden çok seçenek işaretlenebilen bir soru olduğu için cevap toplamları %100 etmemektedir.
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Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Anketi

2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri

Tüm bunlarla beraber, çalışanlar ve üst düzey

araştırmasında, işin verimli bir şekilde yapılmasını

yöneticiler arasında, zindelik yaklaşımlarının işin

mümkün kılacak, dijital işbirliği platformlarının

dönüşümüne entegrasyonunun sağlanması noktasında

hayata geçirilmesi, yeni toplantı ve zaman planı

öncelikli konulara ilişkin fikir ayrılıklarının olduğu

yaklaşımlarının oluşturulması gibi konularının

gözlemlenmiştir.

önceliklendirildiğini görmekle beraber, çalışanların

"Önümüzdeki bir ila üç yıl içinde iş dönüşümü

üretkenliğini artırmaya yönelik işin nerede ve nasıl

çabalarınızda elde etmeyi umduğunuz en önemli

yapılacağına ilişkin kararın çalışan tarafından

sonuçlar nelerdir?" sorusunu üst düzey yöneticiler ve

verilmesinin mümkün kılınması da uzaktan

çalışanlara ayrı ayrı sorduğumuzda, çalışanların

çalışmanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında

öncelikli olarak belirlemiş olduğu 3 konunun; kalitenin

önemli bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

artırılması, inovasyonun artırılması ve çalışan
zindeliğinin geliştirilmesi olduğu gözlemlenmiştir (şekil
3).

Çalışanlar işin dönüşümünde en önemli üç amacın kaliteyi
yükseltmek, inovasyonu artırmak ve çalışan zindeliğini iyileştirmek
olması gerektiğini belirtmiştir.
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ŞEKİL 3

Çalışanlar, işin dönüştürülmesi kapsamında zindeliğin geliştirilmesine üst düzey
yöneticilere oranla daha çok öncelik vermektedir
Önümüzdeki bir ila üç yıl içinde iş dönüşümü çabalarınızda elde etmeyi umduğunuz en önemli sonuçlar nelerdir?

Sıralama

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Üst Düzey Yöneticiler

Çalışanlar

Müşteri Deneyiminin İyileştirilmesi

Kalitenin Artırılması

İnovasyonun Artırılması

İnovasyonun Artırılması

Maliyetin Azaltılması

Çalışan zindeliğinin geliştirilmesi

Kalitenin Artırılması

Müşteri Deneyiminin İyileştirilmesi

Yeni İş Tanımının Oluşturulması

Yeni İş Tanımının Oluşturulması

Kapasitenin Artırılması

Maliyetin Azaltılması

Pazar payının büyütülmesi

Kapasitenin Artırılması

Çalışan zindeliğinin geliştirilmesi

Pazar payının büyütülmesi

Şirket olarak yaratılan sosyal etkinin arttırılması

Şirket olarak yaratılan sosyal etkinin arttırılması

Not: katılımcı sayısı: 4738 (3630 yönetici + 1108 çalışan)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 4

Türkiye’de ise katılım sağlayan üst düzey yöneticilerin işin dönüştürülmesi
kapsamında zindeliğin geliştirilmesine globalde katılım sağlayan tüm üst düzey
yöneticilere oranla daha çok öncelik verdikleri görülmüştür
Önümüzdeki bir ila üç yıl içinde iş dönüşümü çabalarınızda elde etmeyi umduğunuz en önemli sonuçlar nelerdir?

Sıralama

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Üst Düzey Yöneticiler (Türkiye Hariç)

Üst Düzey Yöneticiler (Türkiye)

Müşteri Deneyiminin İyileştirilmesi

Yeni İş Tanımının Oluşturulması

İnovasyonun Artırılması

Maliyetin Azaltılması

Maliyetin Azaltılması

Çalışan zindeliğinin geliştirilmesi

Kalitenin Artırılması

Kalitenin Artırılması

Yeni İş Tanımının Oluşturulması

İnovasyonun Artırılması

Kapasitenin Artırılması

Müşteri Deneyiminin İyileştirilmesi

Pazar payının büyütülmesi

Kapasitenin Artırılması

Çalışan zindeliğinin geliştirilmesi

Şirket olarak yaratılan sosyal etkinin arttırılması

Şirket olarak yaratılan sosyal etkinin arttırılması

Pazar payının büyütülmesi

Not: katılımcı sayısı: 3630 (3604 Türkiye hariç, 26 Türkiye üst düzey yöneticileri)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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Şirketlerin hissedar değerinin ötesinde, tüm
paydaşlara etki sağlamalarının giderek daha fazla
beklendiği bir dünyada, iş dönüşümü ile çalışan
zindeliği arasındaki ilişkinin öncelikli olarak
değerlendirilmemesi, şirketin büyük fırsatları
kaçırmasına neden olabilir.

posta işlevi olan "Mail on Holiday (İzinde E-posta)"
özelliğidir. Bu süre boyunca, sistem, alternatif kişilerin
iletişim kurmasını öneren veya çalışan geri döndüğünde
göndericiyle tekrar iletişime geçmesini isteyen otomatik
yanıtlar gönderir.
Teknoloji liderleri, çalışanların zindeliğini etkinleştiren
teknolojiler tasarlayarak çalışan sağlığını, performansını
ve yaşam kalitesini artırmak adına yeni teknolojik
uygulamalar sunabilirler. Bu teknolojiler, insanların öz
farkındalıklarını artırmalarına ve duygusal
düzenlemelerini geliştirmelerine yardımcı olacak "emo
tech (emo teknolojisi)", daha derin grup bağlantıları
kurmalarına yardımcı olacak "collaboration, presence,
and trust tech (işbirliği, mevcudiyet ve güven
teknolojisi)" ve zindeliği desteklemek için sağlıklarını ve
bilişi sürdürmelerine ve optimize etmelerine yardımcı
olacak "well tech (iyi teknoloji)" olabilir. Bu tür
teknolojiler çalışanların dikkatlerini dağıtıcı unsurları
ortadan kaldırmalarına, kaygılarının azaltmasına,
başkalarıyla bağlantı kurma, varlık ve güven
oluşturmalarına ve daha hızlı öğrenmelerine olanak
sağlayarak zindeliklerini artırabilir.

İnsan Kaynakları yöneticileri, bu konuda diğer iş
birimi yöneticilerine oranla daha olumlu bir
yaklaşım sergilemiştir. İK yöneticilerinin %20’si
işin dönüştürülmesi ve çalışan zindeliği arasındaki
ilişkinin öncelikli olarak ele alınması ve bu yönde
sarf edilecek eforun önceliklendirilmesi gerektiğini
paylaşmıştır, ancak bu oran diğer iş birimi
yöneticileri için %15’te kalmıştır. Burada, önemli
olan tüm bu sürece ilişkin aksiyonların yalnızca
İnsan Kaynakları liderleri tarafından değil, tüm
liderler tarafından sahiplenilmesi, zindeliğin işe
dahil edilmesi için yöneticilerin birbirleri ile
senfonik bir uyum ve işbirliği içerisinde çalışarak
hayata geçirilmesi ve etkinin sağlanmasıdır.
Tüm bu işbirliği içerisinde, İnsan Kaynakları için
yüksek katma değerli etki yaratabilmek adına,
katılımı en önemli olan liderler şirketlerin teknoloji
liderleridir. Günümüzde, teknolojinin iş
süreçlerine entegrasyonu ile beraber, işin ve
işgücünün tanımı da değişmeye başlamıştır. Bu
noktada, işgücüne entegre olan sistem ve
teknolojik araçların ve ilişkili süreç ve iş yapış
şekillerinin doğru bir şekilde tasarlanması
kapsamında, İnsan Kaynakları ve Teknoloji
ekipleri beraber çalışmak durumundadır.
Stratejinin belirlenmesi, aksiyon planının
oluşturulması ve ilişkili yönlendirmenin
sağlanması da İnsan Kaynakları ve Teknoloji
liderlerinin sorumluluğundadır.

Oluşan Öncelikler
İşe zindelik katmak isteyen şirketler aksiyonları,
politikaları ve yetkileri üç düzeyde (bireysel, ekip ve
organizasyonel) dikkate almalıdır:

Örneğin, 2017 yılında Fransız yasasına giren
çalışanların çalışma saatleri dışında telefon
aramaları ve e-postaları yanıtlamalarını sınırlayan
"right to disconnect (bağlantı kesme hakkı)"
kavramı, e-postalara 7/24 erişimin çalışanların
zindeliğini tehlikeye atabilecek “always on (her
zaman ulaşılabilir olma)” olma beklentisini teşvik
ettiğini kabul eder. Teknolojinin bu sorunu
önlemeye nasıl yardımcı olabileceğinin yenilikçi bir
örneği, Daimler AG’nin, çalışanlar izin aldıklarında
gelen mesajları otomatik olarak silen isteğe bağlı e-
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•

Bireysel: Çalışanlar, kendi sınırlarını belirlemek ve
sağlık ihtiyaçlarını anlamak için inisiyatif almalıdır.
Bireysel ihtiyaçları ekip ve organizasyonel ihtiyaçlar
ile dengeleyen esnek ve duyarlı politikaların ve
uygulamaların geliştirilmesine katılarak, zindeliğin
önceliklendirilmesini ve tasarımını etkilemelidirler.

•

Ekip: Ekiplerin gücü, kolektif yeteneklerini ortaya
çıkarmak için insanları birbirine bağlama
becerisinden gelir. Bu yeteneklerden yararlanmak
ve ekibin en iyi şekilde performans gösterebileceği
bir ortam yaratmak ise tüm ekip üyelerinin zindelik
ihtiyaçlarını anlamasını gerektirir.

•

Organizasyonel: Liderlerin yalnızca zindeliğe
yatırım yapmak ve teşvik etmekle kalmayıp,
zindeliği işin bir parçası haline getirerek ve aynı
zamanda kar hanesini etkileyen diğer faktörler
kadar önemli bir düşünceye dönüştürerek taahhüt
etme sorumluluğu vardır.

Yıkıma uğramış bir dünyada soysal şirket: İyileşmeden gelişmeye geçişe liderlik etmek

Şirketler çabalarını üç düzeyin tamamında
güçlendirerek zindeliği müşteri
memnuniyeti, kurumsal marka ve itibar,
yenilikçilik ve uyum sağlama gibi alanlarda
da iyileştirilmiş sonuçlar elde etmek için
kullanabilir.
Şirketler işi tasarladıkları ortam ile ilgili
kesişen çalışma kültürleri, coğrafyaları,
işlevleri, fiziksel ve sanal çalışma alanlarını
da hesaba katmalıdır. Aşağıdaki öneriler,
liderlerin üç düzeyde ve beş ortamda ne tür
değişiklikler yapabileceklerini düşünmeleri
için bir başlangıç noktası sunar:
• Kültürel: Zindeliği sosyal
davranışlara ve normlara
dönüştürmek
• İlişkisel: Zindeliği iş
arkadaşları arasındaki
ilişkilerde teşvik etmek
• Operasyonel: Zindeliği yönetim
politikalarına, süreçlerine ve
programlarına dahil etmek
• Fiziksel: Zindeliği uygulamaya olanak
sağlayacak çalışma alanları tasarlamak
• Sanal: Zindelik için yeni
teknolojiler ve sanal çalışma alanları
tasarlamak
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ŞEKİL 5

Şirketler, zindeliği işe entegre etmek için çeşitli aksiyonlar alabilirler
Organizasyonel
Kültürel
Zindeliği sosyal
davranışlara ve
normlara
dönüştürmek

İlişkisel
Zindeliği iş
arkadaşları
arasındaki ilişkilerde
teşvik etmek

Operasyonel
Zindeliği yönetim
politikalarına,
süreçlerine ve
programlarına dahil
etmek

Fiziksel
Zindeliği uygulamaya
olanak sağlayacak
çalışma alanları
tasarlamak

Sanal
Zindelik için yeni
teknolojiler ve sanal
çalışma alanları
tasarlamak

Ekip

Bireysel

Zindeliği korumak
adına kısa molalar
vermek veya yalnızca
belirli toplantıları video
odaklı yapmak gibi iyi
davranışlar modelleyin

Proaktif olun ve
zindelik ile ilgili
ihtiyaçlarınızı dile
getirin

İş arkadaşlarınız ile sık,
proaktif ve tutarlı olarak
zindelik ihtiyaçları ve
tercihleri konusunda
konuşun

Çalışan tercihlerine,
çalışma tarzlarına ve
kişisel ihtiyaçlara göre
ekipler oluşturun

İş planlamasına,
performans yönetimi
süreçlerine, liderlik
değerlendirmelerine,
ödüllendirme ve takdir
programlarına zindelik
kriterlerini yerleştirin

Ekiplerin kendilerine
en uygun zindelik
uygulamalarını
seçmelerine ve
benimsemelerine izin
verin

Çalışanların fiziksel,
zihinsel ve duygusal
zindelik ihtiyaçlarını
desteklemek için
çalışma ortamları
tasarlayın

Ekip işbirliğini ve
performansını
destekleyecek fiziksel
çalışma alanlarından
yararlanın

Ekip üyelerini stresli
durumlarla başa çıkma
konusunda eğitmek için
sanal gerçeklik gibi yeni
teknolojileri kullanın
(örneğin, kızgın bir
müşteriyle etkileşim
kurma)

Dikkat dağıtıcı unsurların
üstesinden gelmeye,
farkındalığı artırmaya ve
kaygıyı azaltmaya
yardımcı olmak için
giyilebilir teknolojilerden
ve uygulamalardan
yararlanın

Kaynak: Deloitte analizleri

Şirketlerin zindeliği işe entegre etmek için alabilecekleri çeşitli aksiyonlar mevcuttur (Şekil 5).
İşe yönelik zindelik tasarımının, etkili olabilmesi için zaman içinde geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve esnetilmesi gereklidir.
İşin kendisi hızlı bir şekilde değiştikçe, bir şirketin bireysel ve ekip zindeliğini destekleme yolları da değişerek buna uyum
sağlamalıdır. Mesele iş ve özel yaşam dengesini sağlamak değildir, pandemi bize zindeliğin işi özel yaşamla dengelemek
olmadığını, onları bütünleştirmekle ilgili olduğunu göstermiştir.
Bir şirket zindeliği işe başarıyla entegre edebildiğinde, zindelik işin kendisinden ayırt edilemez hale gelecek ve tüm
organizasyonel düzeylerde ve ortamlarda yalnızca insan performansının değil aynı zamanda insan potansiyelinin de
sürdürülmesini sağlayacaktır.
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Yetkinlikleri yeniden geliştirmenin
ötesinde
Çalışan potansiyelini ortaya çıkarmak

COVID-19 DÖNEMİNDE, LİDERLER ÇALIŞANLARDAN ROLLERİNİN YAPILMASI GEREKEN HER BİR İŞE GÖRE
GENİŞLETMELERİNİ BEKLEDİ. ÇALIŞANLAR KRİTİK İHTİYAÇLARI BELİRLEDİLER, YETKİNLİKLERİNİ YUKARIDAN
AŞAĞIYA YENİDEN TASARLADILAR VE BU ZORLUĞUN İÇİNDEN YÜKSELEREK ÇIKTILAR. PANDEMİDEKİ
YAYGINLAŞAN ÇALIŞAN TERCİHLERİ GÖSTERDİ Kİ, İLGİ ALANLARIYLA ORGANİZASYONEL İHTİYAÇLARI
UYUMLANDIRMA ŞANSI TANINDIĞINDA, ÇALIŞANLAR POTANSİYELLERİNİ LİDERLERİN DAHA ÖNCE HİÇ
TAHMİN ETMEDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR VE ŞİRKETİ UZUN VADEDE BAŞARILI OLACAK ŞEKİLDE
DESTEKLİYOR.

olmayacağı açıktı. Daha sonra, şirketler kendilerinin ve

Değişen Gerçekler

çalışanların üzerinde yıkımın etkisini öne çıkaran bir
pandemiyle karşı karşıya kaldılar. COVID-19 krizinde,

Geçtiğimiz yıl şirketlere, işin dinamik doğasını ve aynı

şirketlerin görev tanımlarını tekrar yazacak ya da titizlikle

derecede dinamik olan çalışanların kendilerini

yetkinlik ihtiyaçlarını belirleyecek zamanları olmadı;

yeniden keşfetme potansiyelini dikkate alacak bir

şirketler, gerçek zamanlı kararlar vermek, çalışanları en çok

işgücü geliştirme yaklaşımı oluşturmalarını tavsiye

ihtiyaç duydukları yerlerde, yetkinlik ve ilgi alanlarına göre

etmiştik. COVID-19’dan önce de, sadece yetkinliklere

en çok katkıda bulunabilecekleri şekilde konumlandırmak

odaklı dar bir işgücü gelişim yaklaşımının şirketlere,

zorunda kaldılar. Kısaca 2020, çalışan potansiyeli ve

çalışanlara ve liderlere sürekli değişimi yönlendirmek

tercihlerin önemini anlamamızı sağladı.

için gerekli olan dayanıklılığı sağlamada yardımcı
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Yazar Natalie Nixon’ın söylediği gibi, “Reaktif’in

çıkarmak için atabilecekleri en önemli adım, onlara

tersi ‘proaktif’ yerine “yaratıcı” olabilir.” COVID-19

yetki vererek ve yaptıkları iş konusunda tercih hakkı

pandemisinde yaratıcılıkta ve çalışan

tanıyarak çalışanları güçlendirmek olacaktır.

potansiyelinde hızlı bir gelişimin yaşandığını

HİPOTEZİMİZ: ÇALIŞANLARI YETKİ VE TERCİH
HAKKIYLA GÜÇLENDİRMEK FAZLA KURALCI
YÖNTEMLERDEN DAHA ÇOK DEĞER
YARATACAKTIR

görüyoruz. Otomotiv sektörü çalışanları 3D
tarayıcılar ve bilgisayar simülasyonlarını
kullanarak montaj hattını yeniden oluşturdular ve
COVID-19 hastaları için solunum cihazları

Çalışanlarına ilgi alanlarını keşfetme
konusunda yetki ve tercih hakkı sunan
şirketler, ortaya çıkan iş öncelikleri
konusunda çalışan yetkinliklerini kuralcı bir
yaklaşımla sağlamaya çalışan şirketlerden
daha hızlı harekete geçebilecektir.

ürettiler. İçecek üreticileri el dezenfektanı
üretimine hızlıca başlamak için devlet
kurumlarının idari süreçleri hızlandırması adına
işbirliği yaptılar. Tekstil üreticileri ihtiyaç duyulan
cerrahi maske tedariki için üretim hatları
sağladılar.
Kriz sonrası iyileşme aylarında, yöneticiler işlerini
ve ekosistemlerini sürekli yıkım çağına

Çalışanların ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri en iyi

hazırlamaya çalışırken önlerindeki zorlu yolu

şirketlerin bildiğini sandığımız bir dünyada

düşündüler. Bu hazırlık işgücü potansiyeline

yaşıyorduk; ancak pandemi bizlere çalışanlara

bağlıydı. 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları

inisiyatif alma hakkı tanındıkça potansiyelin

Trendleri araştırmasında yöneticilerin %72’si

daha hızlı ortaya çıktığını gösterdi. İşgücü

“çalışanların uyum sağlama, yetkinliklerini

potansiyeli çalışanların hangi iş için işe alındığı,

yeniden geliştirme ve yeni rolleri kabul etme

hangi sertifikalara sahip olduğu ya da şirketler ve

yeteneklerini” birinci veya ikinci öncelik olarak

liderlerin onlardan ne istediğiyle ilgili değil;

seçerek gelecek zorlukları yönetme konusunda en

çalışanlara şirketler ve ekosistemler

önemli unsur olarak belirlediler. Türkiye’de cevap

evrimleşirken ortaya çıkan problemlerin

veren yöneticilerin ise %54’ü bu yeteneğin birinci

aşılmasına yardım etmek için yapmak

öncelikte olduğunu belirledi. Ayrıca, yöneticilerin

istediklerini seçme hakkı tanımakla ilgilidir.

%41’i işgücünün yetkinliklerin yeniden

Çalışanlara işlerini yaparken yetki ve tercih hakkı

geliştirilmesi, genişletilmesi ve mobilite gibi

vermenin bir başka yolu da “fırsat veya yetenek

önemli yeteneklerinin geliştirilmesini işin

pazarları” aracılığıyla olabilir. Bu pazarlar,

dönüşümü için en önemli aksiyon olarak

çalışanların profesyonel gelişim, eğitim,

belirlemiş olmasına rağmen; sadece %17’si,

mentorluk, proje katılımı, sosyal ağ oluşturma,

Türkiye’de ise %19’u çalışanlarının uyum sağlama,

terfi, çeşitlilik ve kapsayıcılık fırsatlarını görünür

yetkinlikleri yeniden geliştirme ve yeni rolleri

hale getirecek ve iletişimini sağlayacak

kabul etme konusunda oldukça hazır olduğunu

platformlardır. Aynı zamanda, çalışanların

ifade etti. Çalışanlar da değişimin zorunluluğu

tercihlerine göre ilgi alanları, tutkuları ve

konusunda liderlerle hemfikirler; bu yıl

yetkinliklerini mevcut ve gelecek iş fırsatlarıyla

gerçekleşen Voice of the European Workforce

eşleştirecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu tür

(Avrupa’da İşgücünün Sesi) araştırmasında

“passion projects (tutkuyla sahiplenilen

10.000 çalışandan %60'ının işgücü piyasasında

projeler)” çalışanlara işin akışında yeni gelişim

başarılı olmak ve gelişmek için ihtiyaç duyacakları

fırsatları sağlayacak ve şirkete

en önemli yetkinliğin "uyum sağlama becerisi"

kazandırabilecekleri yetkinliklerini

olduğunu belirlenmiştir.

güçlendirmelerine yardımcı olacaktır. Fırsat
pazarları şirketlere birçok farklı avantaj
sağlamaktadır. Çalışanlara tercih ettikleri ve

2021 Perspektifimiz

değer verdikleri işler için gönüllü olma şansı
vererek; gizli kalmış olabilecek ilgi alanları ve

Bize göre, şirketlerin çalışan potansiyelini ortaya
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yetkinliklere ışık tutabilir. Bu da, şirketlerin
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çalışanları kritik iş önceliklerine göre daha
hızlı

tanımlamasına ve yeniden konumlandırmasına
olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda, kendileri
için önemli olan konularla ilgilenen çalışanlar
şirkete daha bağlı ve daha motive olacaktır.
Çalışanların seçimlerindeki içgörüleri yakalamaları
bulundukları çerçeveden çıkarak değişen kalıpları ve
olasılıkları anlamalarını sağlamaya yardımcı olur. Bu
amaçla tedarikçi firmalar, yetkinliklerle ilgili eskiden
kalma sınırlı anlayışları kıran yetkinlik grafiklerine ve
yetkinlik kalıplarına yeni yaklaşımlar uygulamaktadır.
Gloat, Degreed, Eightfold, Faethm, Ibbaka, ProFinda ve
Pymetrics gibi iş gücü teknolojisi alanlarındaki tedarikçi
firmalar, yukarıdan aşağıya yetkinlik envanterine
odaklanmaktan ziyade şirketlerin işin geleceğinin
sunduğu fırsatları değerlendirmelerine, çalışanlarının
potansiyellerine ulaşmalarına ve pozisyonlar, ekipler ve
sektörlerdeki yetkinlikler arasındaki ilişkileri yeniden
hayal etmelerine yardımcı olmaya odaklanmaktadır.
Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, çalışan
potansiyelinin derinlemesine anlaşılmasının işgücü
planlama ve gelişim fırsatlarını nasıl güçlendireceğinin
örneği olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı ve kapsamlı bir
büyüme sürecinden sonra Mastercard liderleri, şirketin
çalışan yetkinlik ve becerilerinin, özellikle teknoloji
odaklı değişimini anlama ihtiyacını hissettiler. Rol ve
yetkinliklerin nasıl dönüştüğünü net bir şekilde
anlamak adına ileriye dönük bir analitik platformu olan
ve yapay zeka kullanarak gelişen teknolojilerin
ekonomi, endüstri, şirket ve iş üzerindeki etkilerini
modelleyen Faethm’e yatırım yaptılar. Pandemi
boyunca bu platform, esnek çalışma kararları için kritik
bir yol gösterici oldu. Gelecekte Mastercard bu aracın
sağladığı içgörüleri günlük eğitim yatırımları ve kariyer
gelişimi yönetimi için kullanmayı planlıyor. Bu analitik
odaklı yaklaşım Mastercard’ı yukarıdan aşağı çalışan
profiliyle eğitim ihtiyaçlarını eşleştirmek olan
geleneksel yaklaşımdan ileriye taşımış oldu. Bunun
yerine, kullanılan teknolojiyle çalışanların aşağıdan
yukarıya farklı sistem ve kaynaklardan gelen veri
setlerinden (performans yönetimi, görev tanımları,
eğitim ve gelişim yönetimi, kariyer görüşmeleri, vb.)
hareketlerle analiz edilmesini ve çalışan profillerinin
tahminlenmesini sağladı.
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Bu yöntem ise Mastercard’a şirket genelinde güçlü ve
gelişime açık yönlerini belirlemek için çalışanlarının
yetkinliklerini daha doğru anlamasına olanak sundu.
Çalışanların tercihlerinden hareketle onları
derinlemesine anlamak şirketleri geleneksel işgücü
planlama modellerine bağlı kalmaktan kurtarabilir.
Tarihe baktığımızda işgücü planlaması, işgücünü
tanımlamak ve düzenlemek için yetkinlik modelleri,
sabit görev tanımları ve lineer kariyer yollarını
kullanmıştır. Geleceğe hazırlanma çabaları büyük
oranda kritik roller için yetenek hattı, gözde
yetkinlikler, yetkinlik açıkları ve yetkinlik matrisleri
konularını odağına alan bir tedarik zinciri formunu
almıştır. Ancak bu odak noktası bazen işgücü içindeki
gizli potansiyelin anlaşılıp kontrol altına alındığında
yaratabileceği değeri gözden kaçırmaktadır. Örneğin,
pandemi sırasında SAS (İskandinav Hava Yolları),
çalışanlarının temel medikal eğitim ve zor
durumlardaki insanlarla olan deneyimlerinden
hareketle sağlık rollerine uygun olabileceğini fark etti.
COVID-19 sırasında artan sağlık hizmetleri personeli
ihtiyaçlarını karşılamak için işten çıkarılmış kabin
memurlarını yardımcı hemşire olarak hızla yeniden
eğitmek üzere bir program oluşturdu. Şimdiye kadar
bu program 300’den fazla kabin memurunun ve farklı
sektörlerde çalışan insanın İsveç sağlık sistemine
katılımını sağlayarak önemli bir ihtiyacı karşıladı.
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Çalışanlara yaptıkları işlerle ilgili söz hakkı
tanımak ayrıca şirketlere zamanında ve dinamik
davranmaları konusunda da yardımcı olmaktadır.
İş ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra gerekli olan
yetkinlikleri geliştirmek gibi yukarıdan aşağıya bir
yaklaşım her zaman çalışanların yetkinliklerine ve
ilgi alanlarına göre tercih yapmaları yaklaşımından
daha yavaş sonuç verecekt,r. Buradaki zorluk,
çalışanların ilgi ve yetkinliklerindeki tercihini
yalnızca kendi iyiliği için değil, şirketin gelişme ve
ilerlemesine katkı sağlayacağı yani şirketin iyiliği
için de yönlendirebilmeleri adına sınırların
çizilmesidir. Bunu yönetebilen şirketler ise sürekli
değişimi yönetebilmek için ihtiyaç duyulan çeviklik
ve dayanıklılığın artmasından
faydalanabileceklerdir.

İŞGÜCÜ PLANLAMASININ
MERKEZİNE POTANSİYELİ ALIN
• İşgücü planlamasını yukarıdan aşağıya
yaklaşımlardan uzaklaştırın ve çalışanlara hareket
özgürlüğü tanıyın. Çalışanları neyi, nasıl ve ne
zaman yapacaklarını yeniden hayal etme konusunda
güçlendirin.
• Şirket içi ve dışı yapılandırılmamış verileri
anlamlandırmak ve diğerlerinin varlığına bağlı
olarak bir yetkinliğin var olduğu sonucuna varılması
gibi gizli kalıpları ortaya çıkarmak için yapay zeka
özellikli teknolojilerden faydalanın. Bu tür yeni
yapay zeka teknolojilerinin stratejiye entegre
edilmesi ve sonuçlarının tüm paydaşlar tarafından
anlaşılıp kabul edilmesini sağlamak önemlidir.
Yapay zekanın değeri ve uygulamadaki önemi
paydaşlar tarafından kabul edilmez ise bu konuda
mücadele edeceklerdir.

Değişen Öncelikler
İş dönüşümünün başarısı, şirketin yeni sonuçlar
tanımlama ve sunma konusunda insan
potansiyelini açığa çıkarma becerisine bağlıdır.
İnsan potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen
şirketler aşağıda bulunan alanlardaki aksiyonları
değerlendirmelidir:

GERÇEK ZAMANLI VE DİNAMİK
AKSİYONLAR HEDEFLEYİN
• Yetenek ekosisteminin tamamında çalışanların
yetkinliklerinin gerçek zamanlı görünümünü
sağlayan işgücü verilerini toplayın ve bunlara göre
hareket edin. Eğitimde harcanan saatler veya
kazanımlar gibi kuralcı ölçütleri takip etmek yerine
çalışanların gelecekte ilerlemek istedikleri yön
hakkında ileriye dönük sorular sorun ve yanıtları
hem çalışanlara hem de şirkete fayda sağlamaya
teşvik etmek için kullanın.

ARZ VE TALEP DENKLEMİNİ
DEĞİŞTİRİN
• İşgücü arz talep denkleminde iki tarafı da
kapsayacak yetenek pazarları oluşturun.
Pazarlar çalışanlar için iş ve proje ihtiyaçlarını
ve şirketler için de gerekli işgücü yetkinliklerini
görünür hale getirir.

• Ekiplerin, kurumsal performansın öncü birimleri
olmaya başladığını unutmayın. Motive çalışanlar
grup olduklarında birbirlerini daha iyi ve daha
yaratıcı fikirler bulmak için zorladıklarından, ekipler
bireylerden daha hızlı öğrenir ve uyum sağlarlar.

• Sürekli değişimi kabul eden ve bunun için
ayrılan fazla kapasiteyi içeren roller tasarlayın.
Görünmeyen ve gelecekteki sorunları çözmek
üzere çalışanları teşvik edin ve geliştirin. Kritik
farkları tespit eden ve bunları doldurmak için
kendilerini yeniden tasarlayan çalışanları
ödüllendirin. Learn In gibi yeni tedarikçiler,
çalışanların tipik fırsat maliyetlerini sınırlarken
ömür boyu öğrenmelerine izin vererek sadece
paradan değil, zamandan da tasarruf etmeye
yardımcı olabilir.
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2020 yılı muhteşem bir işgücü adaptasyonuna
tanıklık etti. Olağanüstü durumlar ve zorluklar,
yeni, zorlayıcı, çarpıcı iş ve kurum
problemleriyle yüzleşen çalışanlar ve ekiplerin
potansiyellerini ortaya çıkardı. İşgücünün, yeni
zorluklarla karşılaştığı zaman tahmin
edilemeyeceği kadar etkileyici bir şekilde uyum
sağlayabildiklerini gördük. İleriye dönük olarak
da fırsat ve yetenek pazarlarıyla güçlenen
çalışan yetki ve tercihleri, hızlı bir şekilde yeni

iş öncelikleri ile çalışan yetkinlik, deneyim ve ilgi
alanlarını eşleştirebilir. 2020 aynı zamanda
şirketlerin kendi işgüçleriyle ilgili (yetkinlik,
beceriler ve sürekli yeniden tasarım için gerekli
kapasite) ne kadar az bilgi sahibi olduğunu da ortaya
çıkardı. Şirketler için şimdiki zorluk, işgücü gelişimi
ve yerleşimini olabildiğince dinamik ve uyum
sağlanabilir hale getirmek ve mevcut problemleri
çözmek için stratejiler geliştirmek olacaktır.
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Süperekipler
İşin yapıldığı yer
COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA, ŞİRKETLER HAYATTA KALMA STRATEJİSİ OLARAK, ADAPTASYON VE HIZLARINI
ARTIRMAK İÇİN EKİPLERE DAHA ÇOK AĞIRLIK VERMEYE BAŞLADI. LİDERLER ARTIK TEKNOLOJİ VE İNSANIN BİR
ARADA OLDUĞU VE DAHA İNSANCIL ÇALIŞMA İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ “SÜPEREKİPLER” OLUŞTURMAK
İÇİN ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULAMA FIRSATINA SAHİP. YENİ VE DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İNSAN
KATKISINI ARTIRARAK SÜPEREKİPLER, ŞİRKETLERİN BÜYÜME VE GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR.

Değişen Gerçekler
Ekip olmak, COVID-19 sırasında yetenek ve şirket stratejileri

2020’nin başlarında büyüyen COVID-19
pandemisi, liderleri iş ve işgücü önceliklerini
yeniden şekillendirmeye zorladı. Pandeminin
ölçeği ve ciddiyeti, şirketleri artan belirsizlik
döneminde müşterilerine, hissedarlarına ve
paydaşlarına hangi hizmetlerin sunulması
gerektiğine ilişkin görüşlerini sorgulamaya
yöneltti. Şirketler, hedef ve operasyonlarını çevik
bir şekilde tekrar oluşturmak için kurum
performansını destekleyecek ekipleri oluşturmaya
odaklandı. Örneğin, Ford özel ekipler kurdu ve
hibrit araba batarya üretim hatlarını on binlerce
solunum cihazı üretmek için yeniden tasarladı.
Yeni oluşan, büyüyen ve yeniden biçimlenen
ekipler, şirketlerin çalkantılı ve zorlu koşullarda
hareket etme ve iş bitirme becerilerini güçlendirdi.

için bir can yeleği görevi gördü; çünkü ekipler
öngörülebilirlik ve kararlılıktan ziyade uyarlanabilirlik ve
adaptasyon için oluşturulmuş yapılardı. Motive çalışanlar
grup olduklarında birbirlerini daha iyi ve daha yaratıcı
fikirler bulmak için zorladıklarından, ekipler bireylerden
daha hızlı öğrenir ve adapte olurlar. Bu nedenle, şirketlerin
verimlilik odağından öğrenme odağına geçtikçe büyüme ve
belirsizliği yönetme konusunda ekiplere duydukları güvenin
artmasını bekliyoruz.
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ŞEKİL 6

İşin dönüştürülmesi için hem insan hem de teknoloji yetkinlikleri kritiktir
Kurumun dönüşümü için aldığınız veya alacağınız en önemli aksiyonlar nelerdir?

Gelişimi, adaptasyonu ve dayanıklılığı takdir eden bir kurum kültürü oluşturmak
%45

Yetkinliklerin yeniden geliştirilmesi, genişletilmesi ve mobilite ile işgücünü geliştirmek
%41

Yeni teknolojiler geliştirmek
%35

Yeni çalışma şekilleri, politikalar ve teşvikler oluşturm ak
%31

Yeni iş çıktılarını destekleyecek şekilde organizasyonu yeniden yapılandırmak
%22

İnsanlar ve makinaların birlikte çalıştığı roller geliştirmek
%16
Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici), birden çok seçenek işaretlenebilen bir soru olduğu için cevap toplamları %100 etmemektedir.
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 7

Türkiye’deki yöneticiler işin dönüştürülmesi için hem insan hem de teknoloji yetkinliklerinin
kritik olduğu konusunda hemfikirdir
Kurumun dönüşümü için aldığınız veya alacağınız en önemli aksiyonlar nelerdir?

Yeni teknolojiler geliştirmek
%48

Yeni çalışma şekilleri, politikalar ve teşvikler oluşturm ak
%43%%

Gelişimi, adaptasyonu ve dayanıklılığı takdir eden bir kurum kültürü oluşturmak
%43

Yetkinliklerin yeniden geliştirilmesi, genişletilmesi ve mobilite ile işgücünü geliştirmek
%30

Yeni iş çıktılarını destekleyecek şekilde organizasyonu yeniden yapılandırmak
%17

İnsanlar ve makinaların birlikte çalıştığı roller geliştirmek
%17
Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici), birden çok seçenek işaretlenebilen bir soru olduğu için cevap toplamları %100 etmemektedir.
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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Bunun yanı sıra, teknolojiyi denkleme eklemek her
zaman doğru yöntem olmayabilir, bazı durumlarda
insan yetkinliklerine daha fazla ağırlık vermek daha iyi
bir yaklaşım olacaktır. Örneğin, Walmart mağazalarında
envanter sayımı için robot kullanımını durdurarak insan
çalıştırmaya başladı. Pandemi sırasında talepler hızla
büyümüş olsa da, Walmart robotlar yerine insan
gücünden yararlanarak raflardaki ürünlerin takibinin
daha basit ve uygun maliyetli yapılabileceğini gördü.

Dünya pandemiyi yavaşça geride bırakmaya
başlarken, şirketler ekiplerin değerini katlamak
için öğrendiklerini kullanma fırsatı elde ettiler.
Ekip olmadaki bir sonraki adım ise süperekipler
yani başka türlü mümkün olmayan bir hız ve
ölçekte sonuçlar ortaya çıkarmak için birbirlerinin
tamamlayıcı yetkinliklerden faydalanan insan ve
teknoloji kombinasyonlarıdır.
Süperekipler henüz şirket stratejisi olarak yayılmış
değil; çünkü hala birçok şirket teknolojiyi bir ekip
arkadaşı ve işbirlikçi olarak değil, hayat
kolaylaştırıcı bir araç olarak görüyor. Örneğin,
2020 Global İnsan Kaynakları Trendleri
Araştırmamızda çoğu katılımcı yapay zekayı insan
yetkinlikleriyle işbirliği içinde çalışabilecek bir
yöntem olarak değil, insan yerine geçebilecek bir
otomasyon aracı olarak gördüğünü belirtti. Ancak
bu görüş, yavaş yavaş değişmeye başlıyor
diyebiliriz. 2021 Global İnsan Kaynakları Trendleri
Araştırmamıza katılan liderler teknoloji ve insan
ortaklığının “either-or (ya-ya da)” ilişkisinden
ziyade “both-and (birlikte-ve)” ilişkisine
dönüşmeye başladığını fark etmişlerdir.

2021 Perspektifimiz
HİPOTEZİMİZ
Süperekipler, daha iyi sonuçlar elde etmek
amacıyla, ekiplerin yeni yollarla öğrenme,
yaratma ve gerçekleştirme becerilerini
geliştirmek için teknolojiden yararlanarak
şirketlere işleri daha insani yollarla yeniden
tasarlamaları için fırsat verebilir.
Süperekiplerin en büyük getirisi sadece işleri daha hızlı
ve daha az maliyetle yapabilmeleri değildir. Aksine, en
büyük değerleri, işi yeniden yapılandırırken işin

Liderler, işin dönüşümünde süperekiplerin
oluşması ve verimli bir şekilde çalışması için en
önemli ilk 3 unsur olarak kurum kültürü, işgücü
kapasitesi ve teknolojiyi göstermişlerdir (Şekil 6).
Benzer şekilde Türkiye’deki liderler de ilk üç unsur
arasında kurum kültürü ve teknolojiyi belirtmiştir
(şekil 7).

doğasını değiştirmek için teknolojiyi kullanarak,
çalışanların insani yeteneklerinden en iyi şekilde
yararlanmayı sağlayacak şekilde potansiyel
yaratmalarıdır. Bu, kullanıcı deneyimi ya da insan
odaklı tasarımın ilerisindedir ve Walmart hikayesinde
de görüldüğü gibi, teknolojiyi işin bir kısmını yapmak
için kullanmak değildir. Süperekipler, insani ve

Yapay zeka özellikle süperekiplerin yeni değer
yaratabilmeleri adına önemli olabilir. Örgütsel
psikolojide, Scott Page’in ifadesiyle “çeşitlilik
bonusu”, farklı türden düşünürlerden oluşan
ekipler oluşturmanın sonucunda, heterojen
ekiplerin problem çözmede, tahminlerde
bulunmada ve çözüm geliştirmede homojen
ekiplere oranla daha iyi performans göstermesi
demektir. Araştırmalar, ortalama üzeri çeşitliliğe
sahip şirketlerin, ortalama altı çeşitliliğe sahip
şirketlerden daha yüksek inovasyon geliri
(toplamın %45’ine %26) ve sonucunda daha
yüksek finansal performans elde ettiğini
göstermektedir. Yapay zekanın ekibe getirdiği
kendine özgün “düşünme” biçimi, insan ve makina
zekasının da birleşmesiyle şirketlere sadece
insanlardan oluşan ekiplerden de daha fazla
çeşitlilik bonusları kazandırabilir.

teknolojik güçleri tamamlayıcı şekilde kullanarak
insancıl çalışma yöntemlerini geliştirirler. Aşağıdaki üç
örnek, süperekiplerde teknoloji ve insanlar
birleştirildiğinde, insancıl çalışma yöntemlerinin nasıl
etkinleşerek daha iyi sonuçlar yaratabileceğini
vurgulamaktadır.
Çoğunlukla, insanlar en iyi çalışmalarını ekip içindeyken
yaparlar. COVID-19 döneminde uzaktan ve sanal
çalışmayı mümkün kılan işbirliği araçları bazı şirketleri
organizasyon ve ekosistem sınırları olmadan daha etkili
nasıl ekip kurulacağı konusunu düşünmeye de itti.
Örneğin, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden
AstraZeneca, COVID-19 ile ilgili aşı ve tedavi çalışmaları
için solunum, kardiyoloji, onkoloji gibi yüzlerce farklı
alandan ve ayrıca Oxford Üniversitesi’nden bilim
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insanlarını bir araya getirdi. Ek olarak, Birleşik

Platform, katılımcılardan diğer anonim katılımcıların en

Krallık'ta ulusal test programı için Cambridge

çok hangi yanıtları kabul ettikleri konusunda oy

Üniversitesi Laboratuvarları ve GlaxoSmithKline

vermelerini istiyor ve ardından algoritmanın yanıtları

ile ortak çalışmalar yürüterek test

grup popülaritesine göre otomatik olarak hesaplayıp

laboratuvarlarının kurulmasında kritik bir rol

sıralamasını sağlıyor. Böylece önyargı ve bireysel kişilik

oynadı. Böylece şirket, işbirliği teknolojilerini

farklılıkları gibi faktörlerden etkilenmeyen

gerçek zamanlı ortaklık ve veri paylaşımını

katılımcıların fikirlerine net bir bakış sağlıyor.

kolaylaştırmak için kullanarak sürecin hızlanması
adına gerekli ekip çalışmasının hızını ve seviyesini
artırmış oldu.

Değişen Öncelikler

Teknoloji ayrıca, insanların muhakeme gücünü de

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri

geliştirebilir. Örneğin, sigortacılık sektörü yapay

Araştırması liderlerin odaklarını iş optimizasyonu ve

zeka ve tahmin modelleri kullanarak geleneksel

yeniden tasarımdan işi yeniden hayal etmeye doğru

sigortacı rolünü dönüştürme çalışmaları yapmakta.

kaydırdığını gösteriyor; pandemi öncesi %29 olan işi

Sigorta başvurusundan satışa yaklaşılırken yapay

yeniden hayal etmeye öncelik verenlerin oranı %61’e

zeka verilerden hareketle sigortacının riskini

çıkmıştır. Ancak optimizasyon ve yeniden tasarımdan

minimize etmeye yönelik öneriler sunabiliyor. Bu

yeniden hayal etmeye giderken, şirketler teknolojiden

“eksponansiyel sigortacıların” teknolojiden

faydalanma yöntemlerini de değiştirmelidirler.

faydalanmaları için teknoloji uzmanı veya

İş optimizasyonu ve yeniden tasarımı, aynı iş çıktılarını

veribilimcisi olmasına gerek yok; insan-makine

daha verimli bir şekilde elde etmeye odaklanır, bu

işbirliğindeki rollerini yerine getirerek işi daha

nedenle bunlar büyük ölçüde insan işinin yerini almak

etkili bir şekilde gerçekleştirmek için yapay zeka

veya insan işini zenginleştirmek için teknolojiyi

destekli çözümlerden nasıl ve ne zaman

kullanmaya bağlıdır. Öte yandan işi yeniden hayal etme,

yararlanacaklarını anlamaları yeterli.

işin doğasını yeni sonuçlara ulaşacak ve olası yeni

Son olarak, teknoloji insanların insana özgü yeni

hedefler yaratacak şekilde dönüştürmek için teknolojiyi

bilgiler yaratma konusunda da becerilerini

kullanır.

geliştirebilir. Bunun için örnek bir şirket ise yapay

Süperekiplerin gelişebileceği bir ortam yaratmak için,

zeka destekli bir platform kullanarak geniş ölçekte

liderler aşağıdakileri dikkate almalıdır:

canlı ve çevrimiçi odak gruplarını yönetmeyi
kolaylaştıran Remesh'tir. Remesh, yanıtları gerçek

•

zamanlı olarak analiz etmek, düzenlemek ve

İddialı hedefler belirleyin. Mevcut süreçleri ve
çıktılarını nasıl geliştireceğinize değil, yeni hedefler

yanıtlardan ortaya çıkan içgörüleri yakalamak için

ve çıktılar tanımlamaya odaklanın.

yapay zeka kullanmaktadır. Bu platform, yalnızca
içgörüleri daha hızlı analiz etmek ile kalmayıp, aynı
zamanda başka şekilde yakalanamayacak içgörüleri
ortaya çıkararak, bilginin kalitesini de artırıyor.
•
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•

tasarlamak için teknolojiyi kullanın.

Bu çıktılara ulaşmak için yeni yollar hayal
etmeye devam edin. Yeniden hayal etmeyi

•

uygulamaya geçirmek için işi yeniden inşa

olarak, İK, BT ve ana fonksiyonlardan en iyi

edin.
•

düşünceleri ortaya çıkarabilecek şekilde kurgulayın.

Teknolojiyi sadece halihazırda yapılan işleri
kolaylaştırmak için kullanma içgüdüsünden

Süperekipler teknolojinin, işi insanlar için ve insanları iş
için iyileştirecek şekilde şirketler tarafından kullanıldığı

uzaklaşın. Onun yerine, iş üzerindeki etkisini

durumda en güçlü hale gelirler. Süperekipler, işi

artırmak için teknolojinin dönüştürücü

yeniden inşa etmek ve tüm paydaşlara yeni değer

potansiyeline odaklanın.
•

Süperekipleri departmanlar arası bir uygulama

sunmak için insani ve teknolojik yetkinliklerin bir araya

İnsanların en iyi performanslarını

getirilmesine yardımcı olma vaadini taşıyorlar.

sergilemelerine olanak tanımak adına ekipler

Gelişmeleri için doğru ortam verildiğinde, insanlardan

halinde işbirliği içinde çalışarak, birimler arası

ve teknolojiden oluşan süperekipler kurum potansiyelini

çalışmalar için siloları yıkarak, bilgi yaratarak,

ortaya çıkarabilir ve hem insanların hem de makinelerin

iş akışında öğrenerek, iş deneyimini

kendi başlarına elde edebileceğinden daha büyük

kişiselleştirerek ve insanileştirerek işi

sonuçlar elde edebilirler.
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İşgücü Stratejilerinin Yönetimi
İş ve işgücü için yeni yönler belirlemek
COVID-19, ŞİRKETLER İÇİN İŞGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMDA BU GİBİ BİR YIKIMDAN SAĞ ÇIKMA BECERİSİNİ CİDDİ
BİR ŞEKİLDE KISITLADIĞINI AÇIKCA GÖSTEREN METRİKLERİ VE ÖLÇÜMLERİ KULLANARAK, İŞGÜCÜ STRATEJİLERİNİ
YÖNETEN ETKİLİ BİR UYARICI OLDU. FARKLI SORULARI, LİDERLERİN İŞ VE İŞGÜCÜ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARINI
SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ZORLAYACAK SORULARI SORMAK VE YANITLAMAK, ŞİRKETLERİN DÜŞÜNMELERİNİ VE
GELECEĞE BAKMALARINI SAĞLAMAKLA BİRLİKTE YARATTIĞI GÜVEN İLE SÜREKLİ DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLMELERİ
KONUSUNDA BUNDAN SONRASI İÇİN DE ŞİRKETLERE YARDIMCI OLACAK.

Değişen Gerçekler
Şirketlerin işgücünü daha iyi anlama ihtiyacı, yeni
normal ile birlikte daha önce hiç benzeri görülmemiş
bir şekilde sağlık, ekonomik ve sosyal zorluklardan
dolayı, acil ve önemli bir konu haline geldi. COVID-19
pandemisi çalışanlarda zindelik ve güvenlik unsurları
içerisinde kritik sağlık sorunlarına sebep oldu,
uzaktan çalışma ve alternatif işgücü uygulamalarını
da etkiledi. Pandeminin ekonomik etkileri işverenleri,
istihdam seviyesi, çalışanların ve ekiplerin çalışma
yapısının yeniden düzenlenmesi ve çalışanları elde
tutma konularında zor kararlar almaya zorluyor.

Bu zorluklar bir yılı aşkın süre önce gerçekleştirdiğimiz
araştırmamızda da belirlediğimiz işveren-işgücü arasındaki
bilgi açığını daha da artırdı.
2020 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri
Araştırmamıza katılanların %97’si, işgücünün bazı yönleri
hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şirketlerin
yalnızca %11'i işgücü hakkında gerçek zamanlı bilgi
üretebildiklerini söyledi ki, bu oran şirketlerin kendi işgücü
hakkında pandemi kaynaklı belirli acil kararlar almaya
zorlanmasından önce bile oldukça şaşırtıcıydı.
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2021 Perspektifimiz

2020 yılına özel raporumuzda (İşin geleceğinde işe
dönüş: COVID-19 sırasında payda, potansiyel,
perspektif ve olasılık), pandeminin "içgörü
sağlayan ve geleceğe yönelik bilgiler sunan işgücü

HİPOTEZİMİZ

verilerine duyulan ihtiyaç ve erişim kolaylığı"

Şirketlerin eski iş yapış şekillerini
iyileştirmek ve yeni hedefler belirlemek
adına işgücü içgörülerini kullanmasının
önemli bir hale geldiği bir dünyaya adım
atıyoruz.

konusunu nasıl ön plana çıkardığını ve
hızlandırdığını açıkladık. Şirketleri, önemli işgücü
sorunlarına ışık tutmak, bunlar hakkında tartışmak
ve sonrasında da eyleme geçmek için farklı sorular
sormaya ve yanıtları gerçek zamanlı olarak ölçmeye
ve raporlamaya teşvik ettik. Geriye dönük değil
ileriye dönük olan bu içgörüler, şirketlerin işgücü

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trenleri

potansiyelini kullanarak ve işi dönüştürerek yeni

Araştırmasının sonuçlarına göre, COVID-19

sonuçlara nasıl ulaşacaklarını anlamalarına

şirketlerin hazırlıklı olma yaklaşımını, olası ve

yardımcı olabilir.

artış gösteren olayları planlamaktan çok, olası
olmayan, yüksek etkili olayları tahmin etmeye ve

Örneğin, çalışanların endişelerini ve tercihlerini

buna bağlı olarak birden fazla olası senaryoyu

anlamak, COVID-19 pandemisi sırasında ve

dikkate almaya dönüştürmeleri konusunda teşvik

sonrasında çalışanların ne zaman ve nasıl güvenli

edici oldu. Yöneticilerin pandemiden önceki

bir şekilde işe geri dönüşünün sağlanacağı

dönem araştırmasında %6 oranına karşılık yüzde

konusunda fazlasıyla yararlı bir rehber olabilir.

17'si, şirketlerinin olası olmayan, yüksek etkili

Finansal hizmet sağlayıcısı Lincoln Financial, bu

olaylara odaklanacağını söyledi. Ek olarak,

içgörüleri elde etmek için çok boyutlu bir yaklaşım

pandemiden önce %23 seviyesinde olan ancak %47

benimsedi, işe geri dönüş stratejisinin etkili bir

oranına yükselen oranda yönetici, şirketlerinin

şekilde tasarlanmasına yardımcı olabilecek bilgileri

gelecekte birden fazla senaryoya odaklanmayı

toplamak için çalışan anketlerini ve gelişmiş

planladığını söyledi.

analitiği kullandı. Bu anketler liderlerin,
çalışanların sağlık ve güvenlik endişelerini,

Birden fazla olasılık ve beklenmedik olay ile etkili

esneklik isteklerini ve uzaktan çalışma ortamında

bir şekilde başa çıkmak için, şirketlerin hızlı bir

bireysel etkinliklerini anlayabilmeleri adına çalışan

şekilde aksiyon alarak yeni yönler belirleyebilmesi

personaları belirlemelerine olanak tanıdı. Uzaktan

gerekiyor; bu büyük ölçüde gerçek zamanlı işgücü

çalışmadan en fazla etkilenen rollere ilişkin

içgörülerine erişme ve bunlara göre hareket etme

içgörüler, üretkenlik, işbirliği ve ilişki kurma

becerisine bağlı. Buradaki yeni unsur, belirsizlik

konuları üzerindeki potansiyel etkileri

için plan yapılırken işgücü stratejilerinin ön plana

vurguluyordu. Bu işgücü duyarlılık analizlerini

çıkması oldu. İşgücünü anlamaya yönelik daha

kullanarak, Lincoln Financial'ın liderleri,

dinamik, aksiyon odaklı bir yaklaşım, liderlerin

gelecekteki çalışma yöntemlerini, işgücü güvenliği

işgücünün neler yapabileceğine ilişkin en güncel

ve zindeliği odağında, üretkenliği ve bağlılığı

bilgiler ışığında daha doğru ve hızlı kararlar

artıracak şekilde tasarlamayı başardılar.

almasına yardımcı olabilir.
Böylesine dinamik bir yaklaşımı mümkün kılmak
için, işgücü verilerini hem ekonomik hem de
kurumsal değerlere bağlamak ve bunları pazarda
nasıl büyüyüp gelişebileceğine dair içgörüler elde
etmek için kullanmak ve çalışan davranışları ile
organizasyonel davranışları şirket ilkeleriyle
uyumlu hale getirmek gerekiyor.
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İçgörülerin oluşturulması için işgücü

gösterdi. Son olarak, şirket SCE topluluklarında

verisinin kullanılması yalnızca şirket

sosyal ve ekonomik eşitliği artırmak adına

içerisindeki liderler ve çalışanların değil,

gerçekleştirilecek aksiyonları duyurdu. SCE’nin

şirket dışındaki topluluğun da yararına

İnsan, Kültür ve Stratejiden Sorumlu Başkan

olacak. İşgücü verisinin ve desteklediği

Yardımcısı bu durumu "Yalnızca verileri şeffaf bir

içgörülerin paylaşımı liderleri, çalışanları ve

şekilde yayınlamakla kalmayıp aynı zamanda

toplumu hem gidilecek yönün

verilere göre hareket ederek çok sayıda iyi ve

belirlenmesinde hem de hesap

doğru çalışma gerçekleştirdik. Hem içeride hem

verilebilirliğin sağlanması konusunda

de dışarıda gerçekleştirilecek kamuoyuna

destekleyecek. Bu durum, her zaman

açıkladığımız çalışmalarımız bulunmaktadır."

parmaklarınızın ucunda güncel içgörülere

sözleriyle açıkladı.

sahip olmak gerektiği anlamına geliyor,
çünkü sürekli değişen bir ortamda, şirketler

Değişen Öncelikler

sürekli olarak yeni yönler belirlemek
zorunda.

2020 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri
Araştırmamızda, liderlerin işgücünün üretkenliği,

Daha dinamik bir işgücü stratejisine

zindeliği, öncelikleri ve ÇE&K ölçütleri hakkında

ulaşmak için, farklı ülkelerdeki şirketler

gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için sorması

daha derin işgücü içgörüleri elde edebilmek

gereken temel soruların bir listesini derlemiştik.

adına yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyorlar.

Bu yıl ise, geçen yılki olaylardan ortaya çıkan üç

Bu yaklaşımlar farklı ulusal yasalara,

temayı (çalışan potansiyeli, yetenek ekosistemi ve

yönetmeliklere ve normlara uyabilmek adına

kurumsal değerleri eyleme dönüştürme)

değişiklik gösterse de, hepsinin ortak yönü

listelediğimiz soruları yanıtlamanın şirketlerin iş

şirketleri aksiyon almaya ve şeffaflığa

ve işgücünün gelecekteki yeni yönlerini

yöneltmeleri. Yeni sonuçlar almak adına

belirlemesine nasıl yardımcı olabileceğini

gerçekleştirilmesi gereken doğru eylemleri

görebilmek adına inceledik.

teşvik etmek için işgücü içgörüleri
kullanımının önemli bir örneği, Edison
Southern California Edison (SCE) tarafından

ÇALIŞAN POTANSİYELİNDEN FAYDA SAĞLAMAK
2020'de şirketlerin, pandemi ve pandeminin

yapılan çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

ekonomik etkileri ile mücadele ederken yeniden

(ÇE&K) çalışmaları oldu. SCE yalnızca

görevlendirme becerisine ve iş çıktılarını yeniden

ÇE&K verilerini kurumsal web sitesinde

gözden geçirmeye ihtiyaçları oldu. COVID-19,

yayınlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu

çalışanları ve liderleri, yeni ihtiyaçları karşılamak

verileri daha derin bir şekilde anlamak ve

için işgücünü nasıl kullanacaklarını düşünmeye

bunlara göre hareket etmek için girişimlerde

zorlayan bir mekanizmaydı. İşverenler, çalışanlara,

bulunuyor. Çalışmaları arasında cinsiyetin

gerçekleştirilmesi gereken görevleri önceden var

maaş üzerindeki etkisini analiz etmeyi

olan görev tanımlarına girip girmediğine

amaçlayan bir takım birebir toplantılar,

bakılmaksızın atayarak çalışanların rol ve

mevcut durumu anlamak adına çalıştaylar

sorumluluk tanımlarını genişletti. İşler ve rollerin

gerçekleştirmek de bulunuyor. 2020'de SCE,

alanları genişlemeye uğradı ve çalışanlar

cinsiyete göre ücret, erişim ve çalışan

potansiyellerini ortaya çıkardıklarında görev

memnuniyeti verilerini, kendi

tanımlarının çok ötesine geçebileceklerini

tedarikçilerinin bu konular ile ilgili

kanıtladılar.

International ve en büyük yan kuruluşu

bilgilerini ve toplumsal yatırımlarının
bilgilerini paylaşarak çeşitlilik, eşitlik ve
kapsayıcılık konularında mevcut durumunu
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Bu arada şirketler, hangi işin yapılması ve

ÇALIŞAN POTANSİYELİNDEN
YARARLANMAK ADINA SORULMASI
GEREKEN SORULAR

kimin yapması gerektiği, çalışanları
potansiyellerine ulaşmaları için nasıl
motive edeceklerine ilişkin

• İşin Gelişimi: Hangi işler, ne sıklıkta ve
ne ölçüde değişiyor?

tanımlamalarını daha önce tahmin
ettiklerinden çok daha akıcı şekilde

• Gelecekteki İşgücüne Hazırlıklı Olma:
İş gücümüz geleceğin işini yapmaya ne
kadar hazır? Yetenek, deneyim ve
yetkinlik eksikliklerimiz neler ve bunları
nasıl kapatacağız?

yapılabileceğini öğrendiler. Liderler eğer bu
dersi ciddiye alırlarsa, şirketlerin iş ve işleri
yalnızca bir kriz nedeniyle zorlandıklarında
değil, öngörmek adına sürekli olarak yeniden
değerlendirdikleri bir ortam yaratabilirler.
Şirket içerisinde anlık olarak mevcut

• Değişim Yeteneği ve Çeviklik: Çalışanlar
ve liderler sürekli değişime hızlı ve etkili
bir şekilde uyum sağlayabiliyor mu?

durumda hangi yetkinliklerden
yararlanabilineceğinin anlaşılması adına da,
şirketlerin, çalışanların potansiyelini veriye

• Geleceğin Liderliğine Hazırlıklı Olma:
Liderler hangi yeni eğilimler, zorluklar ve
senaryolar için hazırlanıyor?
Liderlerimizden kaç tanesi başarılı olmak
için gereken özelliklere sahip?

dayalı bir şekilde anlık olarak
ölçümleyebilmeleri ve belirleyebilmeleri
gerekiyor.
Bir diğer yandan artık liderlik becerisi tüm
organizasyonel seviyelerde hem bireysel

TÜM YETENEK EKOSİSTEMİNE DOKUNMAK

gruplar için hem ekipler hem de üst seviye
yöneticiler için çok daha önemli hale gelecek.

Birçok şirket sorumluluklarını ve rollerini

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları

genişleterek artırabileceklerini keşfederken,

Trendleri Araştırmasına katılan yöneticilerin

bununla birlikte birçoğu da, yetenek ekosisteminin

%60’ı belirsiz ve bilinmeyen geleceğe

tamamına yönelik daha fazla erişimin bu çabaları

hazırlıklı olabilmek için liderlik yetkinliğinin

çok daha etkili hale getirebileceğini de fark etti.

çok önemli olduğunu söyledi. Buna ek olarak

Şirketler ihtiyaç duyulanı gerçekleştirebilmek

liderlik geçmişten beridir yön belirleme ve

adına gereken yetenekleri nerede bulacağını kesin

uyum sağlama konuları ile birlikte anılan bir

olarak bilirse ve bu yeteneklere erişim gücü ne

yetkinlik iken şimdi liderlik yetkinliği koçluk,

kadar yüksek olursa, operasyondaki gerekli

ekip oluşturma ve çalışanların öğrenme ve

boşlukları etkili ve hızlı bir şekilde doldurabilir ve

uyum sağlama becerilerini geliştirerek

ihtiyaca göre organizasyonu yeniden

öngörülemeyenlere hazırlama konularına

düzenleyebilir. Bu ihtiyaç özellikle hızlı büyüyen ve

odaklanan etkili liderliğe dönüşüyor. Ekip

büyümeyi destekleyecek ekstra çalışana ihtiyaç

liderleri, ekiplerindeki potansiyeli en iyi bilen

duyan ya da şirket bordrosunda olan çalışan

ve kimin hangi yetkinliğe sahip olduğunu, bu

sayısını azaltmak ve alternatif çalışanlar

yetkinliklerin en iyi şekilde nasıl

kullanarak işgücü konusunda daha esnek olmak

kullanılabileceğini belirleyebilen kişiler. Bu

isteyen şirketlerde ortaya çıktı.

durumda şirketlerin uyum sağlama ve
gelişim potansiyeli olan çalışanlara

Bu durum, nerede olurlarsa olsunlar gerekli

ulaşabilmek ile birlikte, potansiyeli doğru

yeteneklere anında erişebilmenin ne kadar önemli

şekilde kullanabilecek liderleri yakalamaya

olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle, şirketler hem

da odaklanmaları gerekiyor.

geleneksel hem de alternatif işgücü genelinde
çalışanları izlemek, ölçmek ve yönetmek için ortak
sistemler uygulamalılar. Ek olarak, pandemi
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şirketlerin işgücünü artırma ve azaltma

anlamak önem taşımaktadır. Bunlar gibi

esnekliği ihtiyacına yol açtığından, yetenek

veriye dayalı içgörüler ise şirketlerin işgücünü

ekosisteminin, mezunlar ve emekliler gibi

gelişen ihtiyaçlara daha kolay bir şekilde

kurumdan ayrılmış çalışanları da kapsayacak

uyum göstermelerini sağlayabilir.

şekilde genişletilmesi gerektiği açıkça
görülüyor. Şirketler bu gibi eski çalışanları ile
iletişim halinde kalarak ve veriye dayalı bir
şekilde takibi sürdürerek, ihtiyaç duyulması
durumunda bu kişilerden tekrar

TÜM YETENEK EKOSİSTEMİNE
DOKUNMAK İÇİN SORULACAK
SORULAR

sağlayabilirler.

• İşgücü Verileri: Kaç çalışan
organizasyona doğrudan veya dolaylı
olarak hizmet veriyor?

Aslında, yetenek ekosisteminden en fazla

• İç Yetenek Pazarı: İç yetenek
pazarımız ne kadar yeterli?

faydalanabilir ve işgüçlerine katılımlarını

değeri elde etmek için şirketlerin
çalışanlarını elde tutma kavramını farklı
şekilde görmeleri gerekiyor. Kaç kişinin
ayrıldığını takip etmekten çok kimin
hangi sebeple ayrıldığını takip etmek çok
daha önemli ve değerli bir hal alıyor.
İşgücünü elde tutma ile ilgili içgörü
takibi yapmak adına kullanılan çalışan

• Yetenek Ekosistemi: Tüm yetenek
ekosistemimiz içerisinde ne kadar
yetkinliğe ulaşabiliriz?
• Çalışanları Elde Tutma:
Çalışanlarımızdan hangilerinin ayrılması
riski ile karşı karşıyayız ve bunun
nedeni nedir?

devir hızı gibi basit metriklerden farklı
olarak kimin ayrıldığı ve hangi sebeple
ayrıldığı gibi verileri anlamak, işgücü

DEĞERLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK
2020 yılında, tüm dünyada etik, adalet ve kapsayıcılık gibi

üzerinde yaşanan bu değişimin istenen

kurumsal değerlere yeniden dikkat çeken bir dizi olaya tanık

mi yoksa istenmeyen bir değişim mi

olduk. Bu süreçteki yaygın işten çıkarmalar ve verilen izinler

olduğunun anlaşılarak buna yönelik

(ücretli ya da ücretsiz) işverenler ve çalışanlar arasındaki sosyal

stratejik aksiyonların alınması

sözleşmenin kalitesinin taraflarca gözden geçirilmesi konusunu

konusunda şirketlere yol gösterecektir.

öne çıkardı. Müşteriler şirket liderlerinden, şirket liderleri ise

Örneğin, Eylül 2020'de ABD işgücünden

ortakları ve tedarikçilerinden herkesin yapması gerekenden

1,1 milyon çalışanın ayrıldığını bilmek ile

daha fazlasını ortaya koyduğu ilkeli ve örgütsel davranışı

bu çalışanların %80'inin kadın olduğunu

desteklemek için neler yaptıklarını derinlemesine incelemelerini

anlamak arasında çeşitlilik, eşitlik ve

ve anlamalarını istedi.

kapsayıcılık sonuçlarını içeren bir
istatistiği net bir şekilde görebiliyor
olmak gibi bir fark var.

COVID-19 sırasında, pandeminin işveren ve çalışan arasındaki
sosyal sözleşmeyi etkilemesinin bir diğer sebebi ise çalışanların
zindelik konuları oldu. Birçok işveren, çalışanlarının zindeliğine

Elde tutmaya yönelik yeni yaklaşımlar,

daha fazla odaklanmaya başladı ve bunun sonucunda yaptıkları

işgücü ekosisteminin farklı parçaları ile

sadece çalışanlarının enfekte olmasını engelleme çabalarıyla

ister geleneksel çalışanlar, ister alternatif

sınırlı değildi. Örneğin, gerçekleştirdiğimiz ankete katılan

çalışanlar, ister yarı zamanlı çalışanlar

yöneticilerin %69'u, şirketlerinin COVID-19 sırasında

ya da eski çalışanlar ile ilişkilerin nasıl

çalışanların kişisel ve profesyonel yaşamlarını daha iyi

kurulacağına ve sürdürüleceğine

yönetebilmeleri adına çalışanları güçlendirici şekilde

odaklanmalıdır. Ekosistemdeki tüm

değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bunun gibi ya da

yetenek segmentlerini belirleyebilmek ve

bundan daha etkili sonuçları elde edebilmek için, bilginin nasıl

her segmentte çalışanların becerilerini,

kullanılacağı ve paylaşılacağının belirlenmesi gerekiyor.

motivasyonlarını ve istihdam tercihlerini
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Karmaşık ve değişken bir ortam, iş gücünün yalnızca bir

DEĞERLERİ EYLEME ÇEVİRMEK İÇİN
SORULMASI GEREKEN SORULAR

kısmını kapsayan zaman içindeki verilere güvenmeyi
imkansız kılıyor. Bunun yerine, şirketler kültürlerini

• İşgücünün Sosyal Sözleşmesi:
Kuruluşumuz çalışanlarına ve her
türden hizmet sağlayıcılarına nasıl
davranıyor?

anlamak, riskleri belirlemek ve hedeflerine ulaşmak adına
ne yapacaklarına karar verebilmek için çalışanlarının
hislerine ve davranışlarına ilişkin bütünsel bir görüşe
ihtiyaç duyuyor. Şirketlerin dışarıda nasıl algılandıklarını

• Çeşitlilik: Farklı topluluklardan çalışanlar
organizasyonda etki yaratabilecek bir
konumda mı?

anlayabilmeleri ve yönetebilmeleri için dışarıda şirket ile
ilgili düşünce ve görüşlere erişebilmeleri de çok önemli
bir konu. İç ve dış verilerden elde edilen içgörüler,

• İşveren Markası: Kültürümüz,
işgücümüz ve liderliğimiz dışarıda nasıl
algılanıyor?

şirketlerin bireysel ve kurumsal eylemleri şirketin
değerleriyle daha uyumlu hale getirmesine yardımcı
olabilir. Veriler ayrıca organizasyonun bütünlüğü ve etik
değerlerine olan güveni artırmak ve sağlamak amacıyla da

• Kültürel Riskler: Çalışanların
davranışları ve normlarındaki aykırı
noktaları belirten hangi sinyalleri
görüyoruz?

tüm paydaşlar ile paylaşılmalıdır.

Yeni normal, şirketleri işlerini, işgücünü ve işyeri
stratejilerini sürekli olarak yeniden hayal etmeye ve
tasarlamaya zorluyor. Bu durum, liderleri, ekonomik
değer ile sosyal değerlerin kesiştiği noktada gerçek
zamanlı, ileriye dönük veriler toplayarak işgücü yönetişim
uygulamalarını temelden değiştirmeye çağırıyor. Ancak
şirketlerin tek amacı sadece kendi yararlarına verileri
toplamak değil. Veriye dayalı içgörüler şirketlerin
gerçekleştirdikleri eylemleri sürekli olarak gözden
geçirerek ihtiyaç halinde değiştirip değiştiremeyeceklerini
ve eğer değiştireceklerse nasıl değiştirebileceklerini
belirlemeye yardımcı olabilir.
İşgücü stratejileri, verileri ve içgörüleri ile ilgili
çalışmalarının tüm paydaşları kapsaması ve bakış açısının
ekonomik ve toplumsal hedeflere karşı hem kısa hem de
uzun vadeli ilerlemeye dönük önlemlerini içerecek kadar
geniş olmasını sağlamak şirketlerin artan önceliği haline
geldi. Bunu yapmak ise, şirketlerin gelişen yetenek
ihtiyaçlarını karşılamasına, esneklik ve dayanıklılık
oluşturmasına, yeni ve daha iyi işgücü yönetimi
gerçekleştirmesine imkan sağlayacaktır.
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İK Profesyonellerine not:
İşin yeniden inşa edilmesine geçişi hızlandırmak
COVID-19 DOLAYISIYLA ÇALIŞANLAR İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNİ HEM TEKNOLOJİ DESTEĞİYLE UZAKTAN ÇALIŞMA
DÜZENİNE UYUM SAĞLAMAK, HEM DE KİŞİSEL OLARAK SOSYAL MESAFE VE GÜVENLİK KURALLARINA UYMAK
ANLAMINDA RADİKAL OLARAK DEĞİŞTİRMEK DURUMUNDA KALDILAR. BU ZORLU DÖNEMDE İNSAN
KAYNAKLARI FONKSİYONLARI, ŞİRKETLERİN KRİZ İLE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKAN İTİCİ GÜÇLERİ OLDU VE ŞİRKET
YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DAHA BÜYÜK GÜVENİLİRLİK KAZANDI. PANDEMİ İLE BİRLİKTE, İNSAN KAYNAKLARI
İŞGÜCÜNÜ YÖNETEN BİR BİRİM OLMAKTAN AYRIŞARAK İŞİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ VE ŞİRKETLERİN COVID19 SONRASI GELİŞME AŞAMASINDA DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE ETMESİNİ SAĞLAYACAK BİR POZİSYONA GELDİ.

sektör ve coğrafyalardaki İK organizasyonlarını

Değişen Gerçekler

hem işgücü hem de iş sorunlarını hızlı ve yaratıcı bir

2020 yılında yayınlamış olduğumuz Deloitte

şekilde çözmeye zorladı. Bunu yaparken de İK,

Global İnsan Kaynakları Trendleri

standartlaşmış işgücü politikaları ve uygulayıcı bir

Araştırmasında yer alan “İK Profesyonellerine

rolden yeni, çevik ve şirket genelinde işi yönetmeye

Not” kısmında daha cesur, eksponansiyel bir

yönelik bir sorumluluğa doğru geçiş yaptı.

İK’dan bahsedilmiş, şirketlerin işgücü ve iş
sorunlarını daha iyi ele almak üzere odağını ve

İK’nın COVID-19’un zorluklarını ele almasının bir

dolayısıyla etkisini genişleteceğini belirtilmiştir.

sonucu olarak, hem iş dünyası hem de İK liderlerinin,

COVID-19 pandemisi de birçok İK fonksiyonunun

İK organizasyonlarının işin geleceğine adaptasyon ve

bu şekilde dönüşümüne olanak sağladı. Şirketler,

olası değişimlerde şirketi yönlendirme becerisine

çalışanlar ve yöneticilerin yeni iş yapış şekillerine

güveni arttı.

uyum sağlama evresinde işgücü ile ilgili sorunlar
iş sorunlarının merkezi haline geldi. Bu ise tüm
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Belki de, İK’ya olan güvenini
ifade eden katılımcılar aynı
zamanda bu dönemde olumlu
sonuçları da
deneyimleyenlerdir.

Araştırması da bunu destekleyici olarak gösterdi ki, İK
yöneticilerinin İK’nın gelecekteki olası değişimleri
yönetme becerisine olan güvenleri 2019 yılında sekizde
bir iken, 2020 yılında dörtte bire yükselerek ikiye
katlandı (şekil 8). İK harici şirket yöneticilerinin de
İK’ya olan güvenlerinin arttığını, “güvenmiyorum”
olarak belirlenen oran 2019 yılında %26 iken 2020’de
%12’ye düşerek önemli ölçüde azaldığını görmekteyiz.

İK’nın üç ila beş yıl içerisindeki olası değişimleri

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri

yönetme becerisine çok güvendiğini belirten

Araştırmasına göre Türkiye’deki İK Yöneticilerinin

Yöneticiler şirketlerinin değişim ile gelecek yeni

%60’ı, İK hariç şirket yöneticilerinin ise %42’si İK’nın

rol ve yetkinliklere adaptasyonu konusunda da

gelecekteki olası değişimleri yönetme becerisine “çok

2,9 kat daha fazla “çok hazır” olduklarını

güveniyorum” veya “güveniyorum” şeklinde yanıt

belirtmiştir. Aynı zamanda, yöneticiler pandemi

vermiştir.

ile birlikte organizasyonlarının uyguladığı
değişikliklerin, çalışanlarının hem profesyonel

ŞEKİL 8

İK’nın gelecekteki olası değişimleri yönetme becerisine olan güven hem
Şirket Yöneticileri hem de İK Yöneticileri tarafında artmıştır
2020 Araştırması

2021 Araştırması

İK’nın COVID-19 pandemisi sırasındaki rolü ve etkisini düşündüğünüzde, önümüzdeki üç ila beş yıl
içinde gereken olası değişimleri yönetme becerisine olan güven düzeyiniz nedir?

%50

%45
%42

%33

%35

%34

%32
%26

%24
%22

%12

%13

%12

%9

%7
%4

Not: 2021 anketi katılımcı sayısı: 3630, 2020 anketi katılımcı sayısı: 9000
Kaynak: 2020 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması ve 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

36

2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları
Trendleri

İŞİ YENİDEN İNŞA ETMEK: YENİDEN
HAYAL ETMEKTEN EYLEME GEÇİŞ

hem de kişisel yaşamlarını başarılı bir şekilde
entegre etmelerini sağladığına dair 2,6 kat daha
fazla kesinlikle hemfikir olduğunu ve değişen iş

Araştırma boyunca işi yeniden hayal etmek
ile ilgili çok şey söyledik. Ancak, yeni
sonuçlara ve değerlere ulaşmak işi yeniden
hayal etmenin ötesine geçer. Bu ise işi
yeniden inşa etmektir. Hedef yeniden hayal
etmek olsa da bizim görüşümüze göre
yeniden inşa etmek oraya varmanın yoludur.
Çünkü yeniden inşa etme yeniden hayal
etmeden eyleme geçirmenin yöntemidir.
Yeni iş sonuçlarını görmek bir şeydir ancak
bu sonuçları insan potansiyelini ortaya
çıkaran ve sadece işin nasıl yapılacağını değil
nasıl deneyimleneceğini ve yaşanacağını
modelleyen bir şekilde oluşturma becerisi
tamamen başka bir şeydir. İşi yeniden inşa
etmenin değişimi nasıl etkilediği, yeniden
hayal etme potansiyelini alıp gerçeğe nasıl
dönüştürüyor olduğu önemlidir. Bu,
şirketleri gelişmeleri için güçlendiren son
adımdır.

talepleri için yatırım yapmaya 2,2 kat “çok hazır”
olduğunu belirtmiştir.
Bu İK için sevindirici bir haber olmakla birlikte,
araştırma verileri pandemi sırasında İK’nın en
yüksek etki yarattığı alanların geleneksel kapsam
alanları olduğunu, hem global sonuçlarda hem de
Türkiye’ye özel sonuçlarda göstermiştir (şekil 9 ve
şekil 10). Bu ise şu soruyu oluşturmaktadır: “İK,
olumlu bir ivme yaratmış ve şirket yöneticilerinin
güvenini artırmışken, talep edilenin ötesine, ne
olabileceğine geçmek için bu ivmeden nasıl
faydalanabilir?” “İK bu fırsatı operasyoncu bir
vizyondan, girişimci ve etki yaratan bir vizyona
yani odağını genişleten, etkisini süreçten misyona,
çalışandan insana, işgücünü yönetenden işi
yeniden inşa edene nasıl kullanabilir?”
Bu sadece akademik bir soru değil. Şirketlerin
büyümesine ve gelişmesine en iyi şekilde yardımcı
olmak için İK görev alanına ilişkin daha geniş

Bunun sebebi ise basit. İK bu vizyona sahip

kavramlara eğilmeli, optimize etmekten işi

olduğunda, şirketler daha dirençli, çalışanlar

yeniden tasarlama ve inşa etmeye geçmeli, iş ile

daha güçlü olacak dolayısıyla şirketler daha iyi

ilgili olası zorlukları yeniden hayal etmelidir.

sonuçlara ulaşabilecekler.

ŞEKİL 9

Pandemi sırasında en üst sıralarda yer alan İK etki alanlarının tümü geleneksel
kapsam alanlarıdır
İK organizasyonunuzun COVID-19 pandemisi sırasında etki yarattığı başlıca alanlar nelerdir?
Bunun COVID-19’dan önce
de İK’nın alanında
olduğunu söyleyen
yönetici oranı

Sıra

Etki Alanı

İK’nın olumlu etki
yarattığını söyleyen
yönetici oranı

1

Çalışanların sağlığı
ve güvenliğini
korumak

%73

%85

Çalışanlarla iletişimi
artırmak

%54

%81

%39

%91

2
3

Çalışanların
zindeliğini teşvik
etmek

Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici)
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

37

Yıkıma uğramış bir dünyada soysal şirket: İyileşmeden gelişmeye geçişe liderlik etmek

ŞEKİL 10

Pandemi sırasında en üst sıralarda yer alan İK etki alanlarının Türkiye’deki
yönetici yanıtları değerlendirildiğinde de geleneksel kapsam alanlarında olduğu
görülmüştür
İK organizasyonunuzun COVID-19 pandemisi sırasında etki yarattığı başlıca alanlar nelerdir?
Bunun COVID-19’dan önce
de İK’nın alanında
olduğunu söyleyen
yönetici oranı

Sıra

Etki Alanı

İK’nın olumlu etki
yarattığını söyleyen
yönetici oranı

1

Çalışanların sağlığı ve
güvenliğini korumak

%91

%90

2

Çalışanlarla iletişimi
artırmak

%55

%100

%41

%75

3

İşyeri tanımının
değişmesini
sağlamak (fiziksel,
sanal, vb.)

Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici)
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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düşünülmesidir.

2021 perspektifimiz

• İşin yeniden inşa edilmesine tek seferlik bir
proje veya inisiyatif olarak değil, şirketin tüm
operasyonlarına entegre edilmesi gereken
devam eden bir yetkinlik olarak bakılmalıdır.

HİPOTEZİMİZ
COVID-19, birçok İK organizasyonuna şirket
genelinde işin düzenlenmesi için daha cesur
olma fırsatını sağladı. Bu fırsatı
değerlendirmek için İK’nın misyonunu ve
vizyonunu işin yeniden inşa edilmesi, bunu
takiben işgücü ve işyerinin yeniden hayal
edilmesine liderlik etmek olarak değiştirmesi
gerekmektedir.

• Ekiplerin ve süperekiplerin işin nasıl
yapıldığının merkezine konulması. Yenilikçilik
ve gelişimi ateşlemek için buna hem İK
bünyesinde hem de şirket genelinde ihtiyaç
duyulacaktır.
• Özellikle analiz ve problem çözme, sentez,
soysal zeka gibi öznel yetkinliklere
odaklanarak çalışanların potansiyelini
belirleme, geliştirme ve ön plana çıkartarak
işgücü gelişimi desteklenmelidir.

İK’nın soysal şirket vizyonunu benimsemesi her ne
kadar gerekli olan etkinleştirici olsa da yalnızca İK
organizasyonunu yeniden düzenleme ve oluşturma

• Hem insani hem teknolojik yetkinliklerin
entegrasyonunu içerecek şekilde yetkinlik
tanımı genişletilmelidir.

ile ilgili değildir. Hatta İK’nın “masada yer alma”sı
ile ilgili de değildir (ki zaten İK uzun süredir
yönetici masasında oturuyor). Bu daha ziyade, İK

• Yeni çalışma yöntemlerini benimsemenin
yarattığı liderlik ve kültürel çıkarımlar fark
edilmeli ve proaktif bir şekilde yönetilmelidir.

rolünün şirket genelinde işin sabihi olma ve
yeniden inşa etmenin merkezine oturtulması
anlamına gelir. Doğru bir şekilde yapıldığında, işin
yeniden inşa edilmesi yüksek üretkenlikten artan

Oluşan Öncelikler

çevikliğe ve yenilikçiliğe birçok olumlu sonucu
oluşturur.

İş ve iş ile ilgili sorunların artan kritikliği göz
önüne alındığında işin yeniden inşa edilmesi

COVID-19, liderlerin bu potansiyel faydalar

için gerekli en acil ihtiyaçlar İK’nın sorumluluk

konusundaki farkındalığını artırmış gibi

alanına girmektedir. Şekil 11, bu raporda

görünüyor. Araştırmamızda, Şirket ve İK

vurguladığımız diğer dört eğilim bağlamında

yöneticilerinin tamamının % 61'i, odağını işin

İK'nın sağlayabileceği yeni sonuçların gelişimini

dönüşümü etrafında toplayacağını ve önümüzdeki

göstermektedir.

bir ila üç yıl içinde işi yeniden tasarlamaya
yönelteceklerini söyledi, yalnızca %29’u ise
pandemiden önce de odaklarının bu şekilde
olduğunu belirtti.

Bu örneklerin ortak noktası sonuçların çoğalması,

İşin başarılı bir şekilde yeniden inşa edilmesi

şirket değerinin artmasıdır. Bunu aksiyon olarak

odak noktasının genişlemesi yani sonuç olarak
görmek için uzaktan çalışma konusu

hem İK hem de şirketin iş, işgücü (ekipler) ve

düşünülebilir. Örneğin, geleneksel bir İK

yetkinliklere yaklaşımlarında değişimi

muhtemelen yanıt olarak evden çalışma ortamı

gerektirecektir:

için ergonomik sandalyeleri kapsayan zindelik

• İşin odağının çıktıdan sonuca kayması.
Vizyondaki bu değişiklik sonuca ulaşmak için
yapılanı daha ucuza ve daha hızlı yapmanın
ötesinde daha iyi ve daha yeni sonuçları elde
etmek için ne yapılması gerektiğinin

destekleri sağlayacak ve bu olumlu bir aksiyon
olacaktır. Ancak daha geniş açıdan bakıldığında İK
çalışanların fiziksel sağlığını desteklemenin yanı
sıra daha önemli bir etki yaratabilir. Uzaktan
çalışmaya geçişin temelinde,
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ŞEKİL 11

Optimize etmekten yeniden tasarlama ve yeniden inşa etmeye:
İK’nın yeni sonuçlara ulaşma yolu
GELİŞME

İYİLEŞME

Burada
durmayın

Optimize Et
Zindelik

Yetkinlikleri yeniden
geliştirmenin ötesinde

Süperekipler

İşgücü stratejilerinin
yönetilmesi

Yeniden Tasarla

Yeniden İnşa Et

FAZ 1

FAZ 2

FAZ 3

Çalışanların sağlık ve
güvenliğini ve uzaktan
çalışma için uygulama ve
programlara erişimini
iyileştirin

Zindeliği tüm çalışanlara
yayın ve işgücü
zindeliğini tüm yönleri ile
ele alın

İşgücü zindeliğinin iş
akışına (ve yaşama)
entegrasyonuna liderlik
edin

Yüksek talep alan
yetkinlik ve roller için
yetkinlik geliştirme
programlarını
hızlandırın

Yeni yetkinlikler
geliştirmek için yeni
öğrenim teknolojilerini
uygulayın ve gelişim için
çalışanlara seçenek
sunun

Çalışan potansiyeline
odaklanın ve yeni
sonuçlar için işin
yeniden inşa
edilmesine liderlik
edin

İş otomasyonu
etrafında oluşan
değişimi yönetin ve
uygulayın

Teknolojiyle üretkenliği ve
çalışanların yetkinliklerini
artırmaya odaklanın

Yeni çözümler ve
hizmetler için çalışanları
ve teknolojiyi entegre
ederek süperekipleri
destekleyin ve geliştirin

Çalışan verilerinin
oluşturulmasını ve geçmiş
verilere erişimi iyileştirin

Performansı iyileştirmek,
sorunları belirlemek ve
kıyaslamalar yapmak için
analizlerle işgücü
ekosistemini genişletin

Kaynak: Deloitte analizleri
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Fırsatları algılamak ve
liderler, çalışanlar ve diğer
paydaşlar için yeni yön ve
aksiyonlar belirlemek
adına ileriye dönük,
gerçek zamanlı içgörüler
oluşturun
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liderlerin tamamen farklı şekillerde çalışan

Bu ise, çalışanlara mekanik olarak davranmaktan

insanları yönetmesi, desteklemesi ve geliştirmesi

ziyade onlara yaratıcı bir güç olarak yaklaşmaya

gerektiği fikri yatmaktadır. Bu koşullar altındaki

geçiş yapmak anlamına gelmektedir.

etkili liderliğin ne anlama geldiğini fark etmek,
İK'ya ileride olabilecekleri görmek için bir ipucu

Tüm bunları etkili bir şekilde yapmak ise, İK

yakalama fırsatı verir: şirket liderlerinin ne

gündeminin iş ve şirket gündemiyle birleşmesi

yaptığını daha iyi anlamak, doğru yetkinliklere

gerektiği anlamına gelmektedir. İK, organizasyon

sahip olup olmadıklarını belirlemek, liderlik

dışındaki diğer tüm paydaşlarla da yakın bir

geliştirme planlarını, performans göstergelerini ve

şekilde çalışmalı, işbirliklerini ve rehberliklerini

teşviklerini şekillendirmek ve nihayetinde

işin yeniden inşa edilmesine dahil etmelidir.

işgücünün çoğunun uzaktan ve esnek çalışabileceği

Böylece İK, organizasyonun geri kalanı için

bir gelecek için yeni nesil liderleri hazırlamak.

bütünleştirici bir düşünce ve davranış modeli ile
hizmet edebilir. Bu İK için, şirketin daha "işbirliği

"Yeniden inşa etme" durumuna geçmek,

içinde (symphonic)" bir varlık yaratmasına giden

bütünleştirici düşünme ve işbirliği gibi beceri ve

yolculuğuna liderlik etmesi için bir fırsattır.

yetkinliklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini
gerektirmektedir. Daha da önemlisi işin yeniden

COVID-19 deneyimleri, iş ve işgücü için

inşa edilmesi İK'nın fırsatları belirlemesi ve yeni

farklılaştırılmış bir değer yaratması adına İK’ya

yaklaşımlar geliştirmesi için çalışanlardan

yeni bir kapı açtı. Şimdi ise İK için bu kapıdan

öğrenmesini ve onlarla ortak olmasını gerektirir.

adım atma ve işi yeniden inşa eden olarak

İK, bir şirketin işinin derinliği ve genişliği

potansiyelini gerçekleştirmeye başlama

hakkında uzaktan net bir görüş elde edemez; bu

zamanıdır. İK, bu rolü benimseyerek etkisini tüm

nedenle şirketini ileriye taşıyacak şekilde işi

organizasyona yayabilir ve odak noktasını tüm

şekillendirmenin yollarını ortaya çıkarmak için

işgücü genelinde genişletebilir. Bunu ise İK için

bir rehber olarak çalışanlara ihtiyaç

değil, organizasyonu daha geniş ekonomik ve

duymaktadır.

insani hedeflere doğru itmek için yapmalıdır.
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Geleceği yönetmek
İyileşmeden gelişmeye geçişe liderlik etmek

Geride bıraktığımız on yılda çalışma hayatında
önemli ekonomik ve sosyal yıkımlar yaşandı.
Şirketler bu yıkımların karşısında sağlam kalmak
için çabaladılar, hızla değişen bir ortamda
rekabetçiliklerini sürdürebilmek adına iş
modellerinde ve süreçlerinde kısa süreler içinde
düzenlemeler yaptılar. Ancak 2020 olayları,
şirketlerin uğraşmaya alışkın olduklarından daha
büyük boyutlarda yıkımlar yarattığından, kısa

zamanlarda verilen yanıtların yeterli olmadığı
kesin olarak netleşti. 2019'da belirlenen planlar
paramparça olurken, organizasyonel açıdan
hazırlıklı olma çabaları da sonuçsuz kaldı.
Yöneticiler beklendik ve yükseliş grafiği çizen
olaylar için planlama yapmanın birden çok
bilinmeyenin olduğu bir gelecekte başarılı olmak
adına sağlam bir temel olmadığını fark ettiler ve
sonuç olarak hazırlıklı olma yaklaşımlarını
değiştirdiler (Şekil 1 ve Şekil 2).

ŞEKİL 1

COVID-19, şirketlerin hazırlıklı olma yaklaşımının birden çok senaryoya
ve beklenmedik geleceği dikkate almaya doğru evrilmesine sebep oldu
Şirketinizin COVID-19 pandemisi öncesinde hazırlıklı olma durumunu en iyi hangi ifade açıklıyor?
Şirketinizin ileriye dönük olarak hazırlıklı olmayı nasıl tanımlayacağını en iyi hangisi ifade ediyor?
COVID-19 öncesi

İleriye dönük

Hazırlık stratejisi yok
%28
%4

Beklenen olaylara odaklanarak
%43
%32

Birden çok senaryoya odaklanarak
%23
%47

Beklenmedik, yüksek etkiye sahip olaylara odaklanarak
%6
%17
Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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ŞEKİL 2

Türkiye’de de benzer şekilde COVID-19, şirketlerin hazırlıklı olma
yaklaşımının birden çok senaryoya ve beklenmedik geleceği dikkate
almaya doğru yönlendirmiştir ancak bununla beraber beklenen
olaylara odaklanmanın da şirketlerin hazırlıklı olma yaklaşımları
arasında büyük oranda dikkate alındığı görülmüştür
Şirketinizin COVID-19 pandemisi öncesinde hazırlıklı olma durumunu en iyi hangi ifade açıklıyor?
Şirketinizin ileriye dönük olarak hazırlıklı olmayı nasıl tanımlayacağını en iyi hangisi ifade ediyor?
COVID-19 öncesi

İleriye dönük

Hazırlık stratejisi yok
%32

%4

Beklenen olaylara odaklanarak
%32

%32

%48

Birden çok senaryoya odaklanarak
%32
%39

Beklenmedik, yüksek etkiye sahip olaylara odaklanarak
%4
%9
Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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Perspektif, şirketleri belirsizlik karşısında cesurca faaliyet

Ayrıca, beklenmedik durumlara hazırlıklı olmanın,

göstermeye teşvik eder. Çok sayıda gelecek senaryosu ve

büyük ölçüde bir şirketin işi ve işgücünü ele almasına

seçenek karşısında paralize olmak yerine, perspektif ile

bağlı olduğu da netleşti. 2020’nin küresel sağlık, mali

şirketler yıkımı yeni fırsatları ve olasılıkları hayal etmek için

ve sosyal eşitlik krizlerinin neyin, nerede, nasıl ve kim

bir başlangıç noktası olarak kullanırlar. İddia ediyoruz ki,

tarafından yapıldığına dair kapsamlı değişiklikler

ileriye yönelik emin adımlar atma becerisi işin yeniden inşa

yapan şirketler de dahil olmak üzere en büyük etkileri

edilmesine bağlıdır. İşin yeniden inşa edilmesi, yeniden

iş ve işgücü üzerinde oldu. İşin ve işgücünün bu yılın

hayal etmenin pratiğe geçmesidir, işin yeni sonuçlar ve yeni

yıkımlarını aşma becerisindeki önceliği gösterdi ki,

değer arayışında insan yetkinliklerinin gelişmesine izin

belirsizliklerin olduğu bir geleceğe hazırlanırken

verecek şekilde nasıl tasarlanacağıdır.

şirketlerin işi yeniden inşa etme ve çalışanlarını
yıkımların getirebileceği zorlukların üstesinden

2020 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri

gelmelerini sağlayacak şekillerde destekleme

Araştırması, şirketlere, insan ve teknoloji arasında var

zorunluluğu bulunmakta.

olduğu düşünülen çatışmayı aşmak adına işe ve işgücüne bu
üç mercekten bakma çağrısında bulundu. Bu yıl kurumların

Zindelik, yetkinliklerin yeniden geliştirilmesi,

COVID-19 krizini nasıl atlattıklarını gördükten sonra ise

süperekipler, işgücü stratejileri ve İK'nın rolü

şirketlere devam eden bir yıkım dünyasında iyileşmeden

hakkındaki derin tartışmalarımızda keşfettiğimiz gibi,

gelişmeye geçiş adına çok önemli olan bu üç özelliği

işi ve işgücünü belirsizliklerin olduğu bir geleceğe

benimsemelerini öneriyoruz.

hazırlayabilmek, bir şirketin insan unsurunu yaptığı her
şeye dahil etmesine bağlıdır. Bunun için de şirketlerin
çalışanları, kendileri ve toplum için kalıcı bir değer
yaratmak üzere işi insanileştirmelerine olanak tanıyan
üç özelliği (payda, potansiyel ve perspektif)
benimsemeleri gerektiğine inanıyoruz.
Payda, şirketleri durumsal ihtiyaçların ötesinde bir
değerler kümesine dayandırır. Ekonomik, sosyal ve
bireysel çıkarların kesiştiği noktaya oturan bu değerler,
karar ve aksiyonların tartılabileceği bir kriter olarak
hizmet eder. Tahmin edilmesi ve planlanması zor
koşullar karşısında, paydalarında kararlı olan şirketler
çalışanlarını ortak ve anlamlı hedefler etrafında
harekete geçirmek üzere işe anlam aşılayabilirler.
Potansiyel, şirketleri çalışanlarının beceri ve
yetkinliklerine daha dinamik bir şekilde bakmaya
teşvik eder. Konu aşina olunan işgücü olduğunda,
şirketler çalışan yetkinliklerini belirlemek ve
geliştirmek için belirlenmiş görev tanımlarına, kariyer
yollarına ve öğrenme programlarına güvenebilirler.
Ancak, şirketlerin devamlı olarak bilinmeyene
hazırlanmaları gereken bir dünyada liderler, işgücünün
büyüme potansiyelini anlamalı ve planlanmamış
geleceklere hem yanıt vermelerini hem de
öngörmelerini sağlayacak şekilde bu potansiyeli
gerçekleştirmelerine yardımcı olmalıdır.
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Yıkıma uğramış bir dünyada
payda: Bir kuzey yıldızı
oluşturmak

değer ve sosyal değerlerle tutarlı bir payda

2020 bize yıkım karşısında bir şirketin yönünü

Bir kurum içinde ve toplumda anlamlı bir değişim

belirlemelerine ve seçimlerini devamlı olarak
yönlendirmek adına bu paydayı kullanmalarına
olanak sağlar.

belirlemede paydanın önemini öğretti. Paydayı

sağlamak için ekonomik ve sosyal zorunlulukları

benimseyen şirketlerin çalışanlarını, ekiplerini ve

bir araya getirmek paydanın güçlü bir

liderlerini başarmaya çalıştıkları ortak amaçta

göstergesidir. Böyle bir şirkete örnek ise, işgücüne

bütünleştirebildiğini gördük. Bu şirketler paydayı

eşit istihdam fırsatı komisyonu oluşturulması gibi

rekabetçi öncelikleri gözden geçirmek, çalışanları

bilgiler yayınlamaya karar veren ve çalışanlarını,

ortak hedefler altında birleştirmek, aidiyet

yönetim kurulu üyelerini ve tüm paydaşlarını

sağlamak, enerjilerini ve kaynaklarını en acil

kapsayacağı taahhüdünde bulunan Edison

kurumsal ve toplumsal amaçlara odaklamak için

International ve en büyük yan kuruluşu olan

itici bir güç olarak kullandılar.

Southern California Edison (SCE)'dur. SCE’nin
İnsan, Kültür ve Stratejiden Sorumlu Başkan

Delta Hava Yolları CEO'su Ed Bastian, şirketinin

Yardımcısı Natalie Schilling'in dediği gibi:

COVID-19 krizi boyunca paydayı benimsemesine

“Şirketimizi daha kapsayıcı hale getirme vaadimizi

itibar ettiğini belirtiyor. “CEO olarak görevi

hayata geçirebilmek için çalışanlarımız ve

devraldığımda, misyonumuzun ve ortak

liderlerimizle nerede fırsat bulduğumuz

paydamızın ne olduğu üzerinde çalıştık, bu da

konusunda daha fazla şeffaflık yaratmak istiyoruz.”

bizim pandemiden sonra sağlam kalmamıza

SCE’nin Çeşitlilik ve Kapsayıcılıktan Sorumlu

yardımcı oldu çünkü açıkçası öncesinde bu noktada

Başkanı Liji Thomas ise bu görüşü şu şekilde

değildik. Çalışanlarımız liderlik desteğine sahip

güçlendiriyor:

olduklarında ve şirketin amacına bağlı
hissettiklerinde ellerinden gelenin en iyisini

Bu yolculukta özgün olmanın bir parçası da

yapabilirler. Misyonumuz insanları birbirine

öncü olmak ve şeffaflık ile liderlik etmektir.

bağlamaktır. Kimse dünyayı daha iyi

Başarılı olmak ve tüm endüstriyi geliştirmek

kenetleyemez."

veya Fortune 250'de uzun vadeli
sürdürülebilir bir değişim yaratmak için,

Payda insanidir çünkü özü ekonomik değer ile

masada özellikle ücret eşitliği konusunda

sosyal değerlerin nerede kesiştiğini belirleyebilen

verilerini paylaşan başka oyunculara

benzersiz insan becerisine dayanır. Bu kesişim

ihtiyacımız var.

noktalarının anlaşılması, liderlerin ekonomik

“Çalışanlarımız liderlik desteğine sahip olduklarında ve
şirketin amacına bağlı hissettiklerinde ellerinden
gelenin en iyisini yapabilirler.”
— Ed Bastian, CEO, Delta Hava Yolları
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“Şirketimizi daha kapsayıcı hale getirme vaadimizi
hayata geçirebilmek için çalışanlarımız ve
liderlerimizle nerede fırsat bulduğumuz konusunda
daha fazla şeffaflık yaratmak istiyoruz.”
— Natalie Schilling, İnsan, Kültür ve Stratejiden Sorumlu Başkan

Yardımcısı, Southern California Edison

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla ilgili bilgilerdeki

yetkinliklerini yeniden geliştirme ve yeni rolleri

şeffaflığı ve bu konudaki vaadleri ve değerleri ile

üstlenme becerilerinin" kurumlarının gelecekteki

SCE, kurumun ve çalışanların önemli gördükleri

yıkımlarla başa çıkma konusundaki en önemli

konularda seslerini duyurabilmeleri adına bir

birinci veya ikinci faktör olduğunu söylemiştir.

platform oluşturmuştur. Bu platform, SCE

Ancak aynı yöneticilerden yalnızca %17'si,

çalışanlarının diğer kurumları ve liderliğini takip

kurumlarının çalışanlarını yeni roller üstlenmeleri

ederek kalıcı bir değişim yaratmalarını, aynı

ve yetkinliklerini yeniden geliştirmeleri açısından

zamanda kurum içinde gerçek bir değişime yol

desteklemeye "çok hazır" olduğunu söyleyerek,

açabilecek konuşmaları yapmaları ve konuları

liderlerin öncelikleri ile şirketlerin gerçekte

gündeme getirmeleri konusunda teşvik etmektedir.

işgücünü geliştirme noktasında nerede olduğuna
dair önemli bir kopukluğa işaret etmiştir.
Bu kopukluk, birçok kurumun

“Bu yolculukta özgün olmanın
bir parçası da öncü olmak ve
şeffaflık ile liderlik etmektir.”
— Liji Thomas, Çeşitlilik ve

Kapsayıcılık Başkanı, Southern
California Edison

işgücüne hala sınırlı bir bakış
açısı ile yaklaşmasından
kaynaklanabilir. Birçok şirket,
çalışanlarını sürekli büyümeyi
destekleyecek farklı donanıma,
deneyime ve ilgi alanına sahip
bireyler olarak görmek yerine
statik rol tanımları içinde

Yıkıma uğramış bir
dünyada potansiyel:
İnsan yetkinliklerini
ön plana çıkarmak

görmektedir. Bu nedenle de şirketler çalışanlarının
potansiyelini geliştirme ve tutkularını kurumun
hedefleri ile örtüştürme fırsatını kaçırırlar.
AstraZeneca, acil bir ihtiyacı karşılamak için
kaynaklarını hızlı bir şekilde seferber eden ve

Süren bir yıkımın ortasında gelişmek için,

işgücü potansiyelinden yararlanabilen örnek bir

şirketlerin çalışanlarının ve ekiplerinin

kurumdur, acil ihtiyaç ise COVID-19 aşısı

potansiyelinden yararlanmaları gerekir. İşgücü

geliştirmektir. AstraZeneca’nın Başkan Yardımcısı

potansiyelini anlayan ve etkinleştiren şirketler,

ve Enfeksiyon ve Global İmtiyaz Başkanı Tonya

insan yaratıcılığından daha iyi yararlanabilecek,

Villafana, şirketin hem kendi genelinde hem de

organizasyonel hız ve çeviklik elde edebilecektir.

Oxford Üniversitesi ile yaptığı işbirliği sayesinde

Araştırma sonuçlarımız da çoğu liderin bunu kabul

çeşitli ve kapsayıcı uzman havuzundan yararlanma

ettiğini gösteriyor: 2021 Deloitte Global İnsan

becerisini ve bu ihtiyaca verdiği hızlı yanıtın altını

Kaynakları Trendleri Araştırmasın katılmış olan

çiziyor. Ancak bundan da fazlası olarak

yöneticilerin %72’si "çalışanlarının uyum sağlama,
47
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AstraZeneca sadece en iyi uzmanlarını aşı

Bir dijital iş akışı şirketi olan ServiceNow da kriz

geliştirme ekibine dahil etmekle kalmamış, aynı

sırasında çalışanlarının büyüme ve yüksek

zamanda “gerçekten tutkulu ve dahil olmak isteyen

performans potansiyeline odaklanmasının

yüksek performanslı tüm çalışanlarını” da ekibe

yaratacağı değeri kabul etti. ServiceNow CEO'su

katmıştır.

Bill McDermott "İki büyük ve yüksek kaliteli ürünü
zamanında piyasaya sürdük ve pandemi sırasında

Onlar bu rolü üstlenebilecek doğru zamanda,

yazdığımız kod miktarı gerçekten arttı. Bu ise

doğru yerde olan doğru insanlardı. Herkesin

yönetim ekibinin sahip olduğu insan yetkinlikleri

bulaşıcı hastalık uzmanı olması gerekmiyor.

ve desteklenmesi durumunda her yerden harika bir

Bunu yapmak için tutku ve enerji gerekiyor.

iş çıkarılabileceği konusunda büyük bir farkındalık
elde etmelerini sağladı." dedi. Ayrıca, işe yaratıcılık

AstraZeneca aynı zamanda kendi ekosisteminin

ve gelişim getirmek için işgücüne güvenmenin

potansiyelinden de yararlanmıştır. Ortak bir amaç

önemini vurgulamak adına "Yetenek, onlara

doğrultusunda birleşen şirket, akademik dünya ve

güvendikleri ve saygı duyulduğu yerde harekete

kural koyucu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, aşı

geçecek, üretkenlik, bireysellik ve yaratıcılık yeni ve

denemelerine rekor sürede başlamalarına olanak

alışılmadık şekillerde açığa çıkacaktır. İnsanlar bir

tanıyan yeni çalışma yöntemlerini de kullanmıştır.

şey yapmak değil, daha önce hiç yapılmamış şeyleri

Böylece geçmişte aylar veya yıllar alabilecek

yapmak istiyorlar."

denemeler haftalar ve aylar içinde yapılmıştır. Bu

Yıkıma uğramış bir dünyada
perspektif: İleriye dönük cesur
adımlar atmak için işin yeniden
inşa edilmesi

işbirlikleri ile sağladıkları başarının ileriye dönük
anlamlı bir değişikliğe yol açacağını umuyorlar.
Villafana’ya göre:
Birlikte nasıl ilerleyeceğimiz konusunda
sektörü temelde değiştirdiğimizi

Belirsizliğin geleceği yaratmak için bir fırsat

düşünüyorum. Umarım, insan ırkı olarak

olduğu perspektifine göre hareket etmek için,

bunu daha iyi yapabileceğimizi

kurumların alışılagelmiş ve rahat olandan farklı

öğrenmişizdir.

bir yöne gitseler bile, ileriye doğru cesur adımlar
atmaya hazır olmaları gerekir.

“Aşı geliştirme ekibimize gerçekten tutkulu olan ve
bu işin bir parçası olmak isteyen yüksek
performanslı kişileri dahil ettik. Herkesin bulaşıcı
hastalık uzmanı olması gerekmiyor. Bunu yapmak
için tutku ve enerji gerekiyor.”
— Tonya Villafana, Başkan Yardımcısı ve Enfeksiyon ve Global İmtiyaz Başkanı, AstraZeneca
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ServiceNow, COVID-19 sırasında benzer şekilde

olduğu ve nasıl yapılabileceği ile ilgili temel

yön değiştirmiş olan bir şirkettir. Mart 2020'de,

varsayımları yeniden hayal etmesi gerektiğinde

şirket liderlerinin işin geleceğini, dijital dönüşümün

işin yeniden inşa edilmesinin önemini gördük.

geleceğini ve şirketin geleceğini tartışması adına

Şirketlerin hayatta kalması için işi farklı

"mavi gökyüzü" strateji oturumu düzenlenmiştir.

varsayımlara göre yeniden inşa edebilme ve bu

Ancak bu konuları ortaya çıkan pandemi bulutu

değişimleri uygulamaya koyma becerisinin çok

altında değerlendirdiklerinde, CEO Bill

önemli olduğu fark edildi, ayrıca bu beceri ile

McDermott, "Dünyaya salgını yönetme konusunda

pandeminin azalmasından sonra da gelişimlerini

yardım edemezsek, mavi gökyüzü olmayacak.” diye

devam ettirebilecekleri anlaşıldı. Belki de bu

düşünerek oturumun odağını ServiceNow'un

nedenle, anketimize katılmış olan çoğu yönetici

pandemi sırasında şirketlerin iş operasyonlarını

artık işe nasıl baktıklarına öncelik veriyor.

sürdürmelerine yardımcı olacak yeni ürünleri nasıl

Pandemiden öncesi ile kıyasladığımızda ileriye

hızlı bir şekilde geliştirebileceğine ve pazara nasıl

dönük iş dönüşümü hedeflerinin işi yeniden hayal

sunabileceğine çevirmiştir. Bu çabanın bir parçası

etmeye odaklanacağını söyleyen yönetici oranı

olarak ServiceNow, dört acil durum müdahale

sadece %29 iken, şimdi %61’e yükselmiştir (şekil 3

yönetimi uygulamasını ve herkesin işyerine

ve şekil 4).

dönmesini sağlamak için bir çok güvenli işyeri
uygulamalarını hızla oluşturmuş ve devreye

İşi yeniden inşa etmek, görevleri ve aktiviteleri

almıştır.

otomatize etmekten daha fazlasıdır. Bu, işin
insanların güçlü yetkinlikleri etrafında inşa

Bizim görüşümüze göre, bir şirketin belirsizlikte

edildiğinde neler başarabileceklerinden

cesur adımlar atmaya hazır olmasının en önemli

yararlanmakla ilgilidir. Bu nedenle anketimizdeki

yolu hedeflerine giderken yeni yollar açma

yöneticiler, insan potansiyeliyle en fazla ilgisi olan

inisiyatifinde olması, işi yeniden düşünerek

iki faktörü, işi dönüştürmek için en önemli

eyleme geçişi sağlanması ve işin yeniden inşa

faktörler olarak belirlediler (Şekil 5 ve şekil 6).

edilmesi için çaba sarf etmesine bağlıdır. COVID-

Teknoloji önemli olsa da, bu dönüşüm yalnızca

19 krizi sırasında, şirketlerin işin ne

teknoloji ile ilgili değil, insan ve teknolojinin
birlikteliği ile ilgilidir.
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İŞİN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ TANIMLAR
• İşi optimize etmek: Aynı işi daha verimli bir şekilde yapmak
• İşi yeniden tasarlamak: Yeni teknoloji ve insan kombinasyonları ile aynı iş çıktılarını elde
etmek
• İşi yeniden hayal etmek: Yeni teknoloji ve insan kombinasyonları ile yeni veya farklı iş
çıktıları elde etmek

ŞEKİL 3

Yöneticiler, odaklarını işi optimize etmekten yeniden inşa etmeye doğru kaydırdı
COVID-19 pandemisi öncesinde işin dönüşümü hakkında ne düşünüyordunuz? İleriye
dönük olarak önümüzdeki bir ila üç yıl içinde işin dönüşümü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
COVID-19 öncesi

İleriye dönük

İşte bir dönüşüm olmayacak
%7
%3

İş optimize olacak
%32
%10

İş yeniden tasarlanacak
%32
%27

%29

%61

Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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ŞEKİL 4

Türkiye’deki yöneticiler ise, odaklarını işi optimize etmekten yeniden tasarlamaya
doğru çevirdi
COVID-19 pandemisi öncesinde işin dönüşümü hakkında ne düşünüyordunuz? İleriye
dönük olarak önümüzdeki bir ila üç yıl içinde işin dönüşümü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
COVID-19 öncesi

İleriye dönük

İşte bir dönüşüm olmayacak
%13
%4

İş optimize olacak
%50

%13

İş yeniden tasarlanacak
%29
%50

İş yeniden hayal edilecek
%8
%33

Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici)
Kaynak:2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

ŞEKİL 5

Hem işgücü yetkinlikleri hem de teknolojik yetkinlikler işi dönüştürmek için kritik
öneme sahiptir
İşi dönüştürmek adına gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştireceğiniz aksiyonlar nelerdir?
Büyümeyi, uyumu ve direnci
destekleyen bir kurum kültürü
oluşturmak

%45

%41

İşgücü yetkinliğini, yetkinlikleri yeniden
geliştirme, yetkinlik kazandırma ve
mobilite üzerine oluşturmak

Yeni teknolojiler uygulamak

%35

%31

Yeni iş uygulamaları, politikalar
ve teşvikler oluşturmak

Yeni iş çıktılarını desteklemek
için organizasyonu yeniden
yapılandırmak

%22

%16

İnsan ve makinelerin birlikte
çalıştığı yapılar oluşturmak

Not: katılımcı sayısı: 3630 (yönetici)
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması
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ŞEKİL 6

Hem işgücü yetkinlikleri hem de teknolojik yetkinlikler işi dönüştürmek için
Türkiye’deki yönetici cevaplarına göre de kritik öneme sahiptir
İşi dönüştürmek adına gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştireceğiniz aksiyonlar nelerdir?

Büyümeyi, uyumu ve direnci
destekleyen bir kurum kültürü
oluşturmak

%43

%30

İşgücü yetkinliğini, yetkinlikleri yeniden
geliştirme, yetkinlik kazandırma ve
mobilite üzerine oluşturmak

Yeni teknolojiler uygulamak

%48

%43

Yeni iş uygulamaları, politikalar
ve teşvikler oluşturmak

Yeni iş çıktılarını desteklemek
için organizasyonu yeniden
yapılandırmak

%17

%17

İnsan ve makinelerin birlikte
çalıştığı yapılar oluşturmak

Not: katılımcı sayısı: 26 (yönetici)
Kaynak: 2021 Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması

“Artık tamamen insanlarla ilgili bir dünyadayız.
İnsanlarla kesinlikle ilişkisi olmayan bir bağlantının
hiçbir yere varamayacağı gerçek bir insanlık
anındayız…”
Bill McDermott, CEO, ServiceNow
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Yıkıma uğramış bir dünyada soysal şirket: İyileşmeden gelişmeye geçişe liderlik etmek

İnsan potansiyelinin ortaya çıkartılabilmesinde liderlik
çok kritiktir. Daha doğrusu, anketimizin değişimin itici

Eyleme geçmek için çağrı

gücü olarak belirlediği en önemli faktör liderliktir.
Yöneticilerden yanıt verenlerin %60’ı liderlik

Eğer geçtiğimiz yıl bize bir şey gösterdiyse, bu da

davranışının gelecekteki hazırlıklı olma vizyonlarına

bir şirketin insanları işle ilgili kararlarının

ulaşmak için kritik olduğunu belirtmiştir. Bununla

merkezine koymasının ve işgücüne yapılan

birlikte yetkinlik ve deneyimi önceliklendirme, vizyon

yatırımın yıkım karşısında güçlü kalabilme

oluşturma ve kültürün işin dönüşümü önündeki en

becerisini oluşturmasıdır.

büyük üç liderlik sorunu yani engel olduğu da
belirlenmiştir.

Bu beceriyi uygulamaya koymak, bilinmeyen bir
geleceğe sahip öngörülemeyen bir ortamda dahi

Delta Hava Yolları CEO’su Bastian, kriz döneminde güçlü

gelişebilecek bir organizasyon inşa etmek için iş ve

liderliğe duyulan ihtiyacın altını çizmiş ve bunu “Şirkette,

işgücü hakkında payda, potansiyel ve perspektif

Şubat 2020 ile bundan bir ay sonrası arasında dramatik

açısından düşünmeyi gerektirir. Liderler,

bir değişim gerçekleşmiş, rekor seviyedeki yüksek gelir

insanların şirketlerin mevcut ve gelecekteki

ve performanstan yalnızca otuz gün sonra bu gelir

zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında kurum ile

seviyesinin yalnızca yaklaşık %3'üne denk gelen çarpıcı

aynı yönde harekete geçebilmelerini sağlayacak

bir dalgalanma yaşanmıştır. 95 yıllık tarihinde,

ortak bir payda duygusu yaratmanın yollarını

şirketimiz liderliğine hiçbir zaman şu anda ihtiyaç

bulmalıdırlar. Ayrıca, insanlara potansiyellerini

duyduğundan daha fazla ihtiyaç duymadı." sözleriyle

gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde

desteklemiştir. Ancak aynı zamanda şirketin krizi

çalışmaları konusunda güvenmeli, çalışanlara

atlatmasına yardımcı oldukları için Delta Hava Yolları

yaptıkları iş ile ilgili tutkularını organizasyonel

çalışanlarını da tebrik etmektedir: “Bu şirketi kuran

ihtiyaçlarla aynı hizaya getirmek için seçenek

birçok büyük liderimiz oldu, ancak bugün bu

sunmalıdırlar. Ve aynı zamanda yeni ve daha iyi

sandalyelerde oturan insanlar tarihimizin herhangi bir

sonuçlara ulaşmanın anahtarının sürekli olarak

döneminden daha önemliler. Zorlayıcı ve stresli oldu

yeniden hayal etmek olduğu bir dünyada, işi

ancak böyle bir zamanda hizmet edebilmek bir onur ve

yeniden hayal etmenin kilit perspektif olduğunu

ayrıcalıktır.”

benimsemelidirler.

ServiceNow CEO’su McDermott da güçlü liderlik

ServiceNow CEO’su McDermott bunu şu şekilde

çağrısında bulunmuş ve "Geçmişi hasat etmeye ilgi

ifade etmiştir: "Sonuç odaklı liderler, eninde

duymadan sahip olduğum her şey ile geleceği yeniden

sonunda yapılması gerekenin derhal yapılması

şekillendirmek, yeniden tasarlamak ve yeniden hayal

gereken olduğunu anlıyor." Şu an, belki de

etmek için odaklanıyorum çünkü pandemiden önceki

liderlere önemli ölçüde daha yüksek bir eylem ve

duruma asla geri dönmeyeceğimize gerçekten

vizyon düzeyine geçme dürtüsü veren ve tarihte

inanıyorum.” demiştir. McDermott, gelecekte insanların

benzeri olmayan bir an olabilir. Ve bu anı

bir şirketin başarısını sağlamada merkez konumda

yakalamak, işe nasıl yaklaştığımız ve şirketlerimizi

olacağına inanmaktadır ve "Artık tamamen insanlarla

geliştirmek için işgücünde anlamlı değişiklikler

ilgili bir dünyadayız. İnsanlarla kesinlikle ilişkisi

yapmamız ise liderlere (bize) bağlıdır.

olmayan herhangi bir bağlantının hiçbir yere
varmayacağı gerçek bir insanlık anındayız. " demiştir.
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