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Bu rapor, Deloitte University Press’in yayınlamış olduğu “Global Human Capital Trends 2014: Engaging the 21st-century
workforce” raporu temel alınarak hazırlanmıştır.
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Yönetici özeti

Küreselleşme, dijitalleşme ve ekonomik
çalkantılar iş dünyasını kökten değiştirmekte,
sürdürülebilirlik için organizasyonların yeni
iş yapış şekillerini benimsemelerini ve yeni
yetkinliklerle donatılmalarını gerektirmektedir.
Organizasyonların bu değişime hızlı uyum
sağlayabilmelerine yönelik dönüşümlerinde
insan kaynağı (İK) ve yetenek olgusu da büyük
önem kazanmış ve iş süreçlerinin merkezinde
yer almaya başlamıştır. “Bu yüksek hızlı değişim
çağında insan kaynağı stratejileri kurumları
başarılı olmak için nasıl harekete geçirebilir?”
sorusuna cevap aramak pek çok kurum için en
önemli konulardan biri haline gelmiştir.
Deloitte, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği
“İnsan Kaynakları Trendleri” araştırmasını bu
yıl da toplam 94 ülkede, 2532 iş birimi ve İK
liderinin katılımı ile gerçekleştirmiş ve 2014 yılı
için İK alanında gündemde yer alması gereken
kritik konuları ve aksiyon alanlarını belirlemiştir.
Dünya çapında gerçekleştirilen anket
sonuçlarına baktığımızda kurumlar için en
önemli konuların başında liderlik planının ve
stratejisinin geliştirilmesi ve liderlik gelişim
sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi
gelmektedir. 21. yüzyılda liderlik farklı bir
konuma doğru ilerlemektedir. Sürekli gelişen
ve büyüyen organizasyonların geleceğin
liderlerinden beklentileri, küresel etkinliğe sahip
olarak farklı pazarları bir arada yönetebilmeleri,
değişen koşullara hızlı adapte olabilmeleri,
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farklılık ve entegrasyonu doğru şekilde
yönetirken çalışanlara ilham verip daha iyi
performans göstermelerini sağlayabilmeleridir.
Hem seviyeler arasındaki ilişkinin daha sıkı
olduğu hem de bağlılığın üst seviyede olduğu
kurumlarda üst seviye liderler kadar genç
liderlere de ihtiyaç vardır. Liderlik trendi, tüm
gelişmekte ve büyümekte olan pazarlarda
en fazla önem taşıyan trend olduğu gibi,
Türkiye’de de en kritik konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak dünya genelinde olduğu
gibi Türk şirketlerinin de lider yetiştirme
programları günümüzde oldukça sınırlı
kalmaktadır. Dolayısıyla, liderlik gelişime açık bir
konu olarak ortaya çıkmaktadır. Her seviyede
lider yetiştirmek için yeni yatırımlar yapılarak;
yeni neslin gelişiminin hızlandırılması ile etkin
bir liderlik yapısının oluşturulması ve liderlik
ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir.
Global anket sonuçlarında olduğu gibi Türk iş
birimi ve İK yöneticileri için ikinci kritik önem
taşıyan konu yetenekleri kuruma çekmek, bu
yeteneklerin kuruma olan bağlılığını artırarak,
elde tutmak olarak değerlendirilmektedir. İşsizlik
oranları pek çok ülkede hala yüksek seviyede
olmasına karşın, pozisyona uygun yetkinlikte
adayların bulunması eskisinden daha güç bir
hal almıştır. Bunun başlıca nedeni pozisyonların
gerektirdiği yetkinliklerin artmış olmasıdır. Yeni
kuşak yeteneklerin beklentileri incelendiğinde
ise; bu yetenekler için kendi amaç ve tutkularına
hizmet eden bir faaliyet alanı, iş/hayat dengesi

ve çalışma esnekliği gibi konular çalışacakları
kurumu seçerken dikkate aldıkları en önemli
faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumlar
yetenek ve kurum markası üzerine yatırım
yaptıkça, yetenek markalarını kuvvetlendirmekte
ve bu sayede oldukça geniş bir yetenek
havuzundan yararlanarak boş pozisyonları
doldurabilmektedirler. Kurum ve yetenek
markasının etkin bir şekilde yönetilmesi ve
çalışan ile aynı amaca hizmet etme yaklaşımı;
hem mevcut yeteneklerin elde tutulması hem de
gelecek yeteneklerin kuruma çekilmesine destek
olmaktadır.
Global anket sonucunda yine önemli trendler
sıralamasında yer almış ancak önem derecesi
düşük olarak değerlendirilen performans
yönetimi yaklaşımları ise ülkemiz için halen
öncelikli konular arasında gelmektedir. Anket
sonuçları ve gerçekleştirilen görüşmeler
doğrultusunda ölçme ve notlandırma bazlı
geleneksel performans yönetimi yaklaşımlarının
bağlılığa zarar verdiği, yüksek performanslı
çalışanları ötekileştirdiği ve yöneticiler için
büyük zaman kaybı yarattığı ortaya çıkmaktadır.
Geleneksel performans değerlendirme
yaklaşımları yerine kurumların sürekli
geribildirimler ve koçluk/mentorluk aktiviteleri
ile çalışan gelişimini sürekli kılan, gelişim ve
performans iyileştirmeye odaklı sistemleri
tercih ettiği ve önde gelen pek çok küresel
kurum tarafından da bu uygulamaların hayata
geçirilmeye başlandığı gözlenmektedir.

Özet olarak anket sonuçlarına göre yöneticilerin;
liderlik, çalışanları elde tutma ve çalışan
bağlılığını sağlama, analitik, öğrenme ve
gelişim gibi kritik konularda harekete geçmeleri
gerektiğinin farkında oldukları anlaşılmaktadır.
Ancak İK ekiplerinin bu konularda sonuç
elde etme, başarma ve yetkinlik gösterme
konusundaki hazırlık seviyelerinde yöneticilerin
tereddütte oldukları da ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle kurumların karşı karşıya olduğu
zorluklarla mücadele edebilecek ve işe olumlu
katkı sağlayacak yenilikçi programları hayata
geçirebilecek becerilere sahip İK ekiplerinin
yetiştirilmesi ve yetkinliklerinin güçlendirilerek,
İK fonksiyonlarının yeniden yapılandırılması
hem global çapta hem de Türkiye’de öne çıkan
öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu
araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de
artık kurumların insan kaynaklarını daha farklı
bir şekilde yönetmeleri gerektiği gerçeğidir.
Yenilikçi, dönüşümcü ve veriye dayalı insan
kaynakları uygulamalarını yeniden tasarlayacak
farklı yaklaşımlar gerekmektedir.
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21. Yüzyılın işgücü ve
küresel trendler
G

ünümüzde şirketler işgücü piyasasını etkileyen küresel değişiklikler ile karşı karşıyadırlar. 21.
yüzyılda işgücü; teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmekte, global gelişmelerden anında
haberdar olmakta ve bunun yanı sıra işverenden taleplerini her geçen gün arttırmaktadır.
Çalışanlar genç, hırslı, tutku dolu ve hedef odaklıdır. Y kuşağı önemli bir itici güç işlevi görmekte, bir
önceki nesil ise hâlen işin aktif bir parçası olarak, değerli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Bazı
önemli yetkinliklerin hem zor bulunur olması hem de dünya çapında eşit dağılmamış olması şirketleri
işe alım, yetkinlikleri geliştirme ve uzmanlık paylaşımında yeni ve yenilikçi yöntemler bulmaya
zorlamaktadır.

Dünya artık daha küresel.
Küreselleşme, araştırmamızın temel
konularından birini oluşturmaktadır. Liderlik,
yeteneklerin işe alımı, yetkinlik geliştirme,
analitik ve İK dönüşümündeki trendler
küreselleşmenin etkisi altındadır. İK stratejilerini
lokal gereksinimleri dikkate alarak geliştiren
ve küresel yetenek pazarından faydalanmayı
öğrenen kurumlar; daha güçlü bir performans
elde etmeye doğru ilerlemektedir.
Mobil, sosyal ve bulut bilişim büyümeye
devam edecek.
Bugün artık 7 gün 24 saat çevrimiçiyiz ve
bilgi, mesaj ve iletişim seli ile karşı karşıyayız.
Teknoloji mevcut işyerlerini farklı bir yapıya
dönüştürmenin yanı sıra işe alım ve eğitim
süreçlerini, analitik dünyasını ve hatta çalışma
şekillerimizi bile değiştirmektedir.

Demografik değişimler daha çeşitli ve
birden fazla kuşağı barındıran bir işgücü
yaratmaktadır.
Dünya nüfusu arttıkça, küresel işgücü hem
gençleşmekte; hem de daha kentli hale
gelmektedir. Y kuşağının işgücüne katılımı
artarken, bu kuşağın beklentileri ile yetenek
pazarı şekillenmektedir. 2025 yılı itibarıyla,
küresel işgücünün %75’ini oluşturması beklenen
bu kuşak liderliğe hazır olduklarının sinyallerini
vermektedir.1 Ancak yeni araştırmaların da
ortaya koyduğu gibi, Y kuşağı yaratıcılığa önem
vermekte, kendi işlerini kurmayı ve kariyer
basamaklarını hızla çıkmayı hedeflemektedir. Bir
yöneticinin Y kuşağı için söylediği söz aslında
bu kuşağın ana hedefini özetler niteliktedir:
“Aradıkları şey sadece kariyer değil, aslında bir
deneyim yaşamak istiyorlar”2

Josh Bersin, “Y kuşağı
yakında dünyanın hakimi
olacak: Peki nasıl liderlik
yapacaklar?” Forbes, http://
www.forbes.com/sites/
joshbersin/2013/09/12/
millenials-will-soon- rulethe-world-but-how-willthey-lead/.

1

Deloitte, Binyıl
Araştırması 2013, http://
www2.deloitte.com/global/
en/ pages/about deloitte/
articles/millennial- surveypositive-impact.html.

2
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Öte yandan, işgücünün yaşlanmakta olan
kısmı, yani ‘Baby Boomers’ olarak adlandırılan
kuşağın ise, daha farklı beklenti ve hedeflere
sahip olduğu görülmektedir. ABD’de Baby
Boomers olarak adlandırılan, 1945-64 yılları
arasında doğan neslin bir kısmı 2008 senesi ve
sonrasında emekliye ayrılmaya başlamış olsa
da, hem maddi sebeplerle hem de profesyonel
tatminden yoksun kalmamak için iş hayatlarını
uzatmakta ve çoğunluğu çalışmayı bırakmak
istememektedir.
Y kuşağı ve ‘Baby Boomer’ trendleri, tarihin en
yüksek seviyedeki kuşak çeşitliliğini barındıran
bir işgücünün oluşmasına yol açmaktadır.
Bu gerçekler kurumları cevaplanması
gereken birçok önemli soru ile karşı karşıya
bırakmaktadır: Bu kadar geniş bir yelpazede,
farklı kuşaklardan gelen ve farklı talepleri olan
çalışanları bir arada tutmayı kurumlar nasıl
başarabilirler? Bu yeni işgücü dinamiklerine
cevap verebilmek için kurumlar performans
yönetimi stratejilerini nasıl değiştirmelidirler?
Toplumsal ve siyasi alanların yanı sıra
mevzuatta yaşanan küresel değişimler
iş dünyasının öncelikli konularını
değiştirmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk gibi kavramlarla
değişen iş ve işgücü piyasasında, iş dünyası ve
sosyal dünya arasındaki sınırlar giderek daha
belirsiz hale gelmektedir. Hem tüketici pazarına
hem de yetenek piyasasına baktığımızda, iş
dünyasından özellikle sosyal ve toplumsal
konularla ilgili yeni taleplerin olduğu
görülmektedir. “Kurumlar bu konulara hâkim
bir işgücünü kendilerine çekmek ve katılımlarını
sağlamak için gerekli değerler sistemini nasıl
oluşturabilirler?” sorusu günümüz kurumlarının
cevap bulmaya çalıştığı sorular arasında yer
almaktadır.
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Teknoloji çalışma tarzımızı ve ihtiyaç
duyduğumuz becerileri değiştirmektedir.
Teknoloji, başarı için gereken becerileri
değiştirdiği gibi işbirliği ve bilgi paylaşımının
doğasını da değiştirmiştir. Bugün ihtiyaç
duyduğumuz ve gelecekte ihtiyaç duyacağımız
yetkinlikler sadece beş yıl önce ihtiyaç
duyduklarımızdan bile tamamen farklıdır. Ayrıca,
ortak çalışmaya dayalı teknolojiler çalışanların
ofis dışında dünyanın her hangi bir yerinde
çalışmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede
kurumlar ofis içi ve dışındaki uzmanlara kolay
erişim imkânı bulmaktadır.
2014: Harekete geçme zamanı
Bu yüksek hızlı değişim çağında insan kaynağı
stratejileri kurumları başarılı olmak için nasıl
harekete geçirebilir? Deloitte 2014 İnsan
Kaynakları Trendleri araştırması kurumlara bu
sorunun cevabını bulmakta yol göstermek
amacıyla hazırlanmıştır. Bu araştırma, toplam 94
ülkede, 2532 iş birimi ve İK liderinin katılımı ile
küresel bir araştırmadır. Katılımcı liderler 12 adet
İK trendinin önemi hakkında değerlendirmelerde
bulunup, kurumlarında bu trendler alanında
gerçekleşen uygulamalar hakkında bilgi aktarımı
yapmışlardır.
Bu araştırma ile dünyanın farklı noktalarındaki
yönetici ve İK profesyonellerinin önceliklerini ve
trendlere karşı ne kadar hazır olduklarını daha iyi
anlayarak liderlere yetenek ve İK gündemlerini
daha ileriye taşımaları için öngörüler sunulması
hedeflenmiştir.
Araştırmamız, yöneticilerin bugün karşı karşıya
olduğu yetenek ve liderlik konularının taşıdığı
önem ve sahip oldukları öncelik ile çalıştıkları
kurumların bu konularda ne kadar hazır
oldukları arasında ciddi bir uçurumun söz
konusu olduğunu göstermektedir.

Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan 12
önemli İK trendi 3 farklı stratejik başlık altında
toplanmıştır.
Üç temel stratejik odak alanı aşağıdaki gibidir:
Liderlik: Tüm seviyelerde liderlik gelişiminin
yaygınlaştırılması, derinleştirilmesi ve
hızlandırılması; küresel işgücü yetkinliklerinin
oluşturulması; çalışanları yetkilendirmek yoluyla
kurumsal öğrenmenin harekete geçirilmesi
ve performans yönetimi uygulamalarının
geliştirmesi.
Yetenekleri Kuruma Çekme ve Bağlılık: Yetenekleri

kuruma çekmek, bulmak, işe almak ve
yetenekleri geliştirmek için yenilikçi yollar
geliştirilmesi; işgücünde bir amaç ortaya konarak
tutkunun yaratılması ve bağlılığın sağlanması;
farklılık ve entegrasyon yöntemlerinin iş stratejisi
olarak kullanılması ve karşı karşıya olunan aşırı
bilgi, teknoloji yükü ve operasyonel yükler
altında bunalmış çalışanlara yardımcı olacak
yollar aranması.

İK Dönüşümü: Yerel ihtiyaçlara uyum
sağlayabilecek sağlam ve esnek bir küresel İK
platformu yaratılması; İK yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi; bulut bazlı İK teknolojilerinden
faydalanılması ve iş hedeflerine ulaşmak için İK
veri analitiği uygulamalarına geçilmesi.

Kurumların önemli büyüme, yenilikçilik
ve performans artışı fırsatlarını
değerlendirebilmeleri, liderlerin 21. yüzyılın
işgücünü daha derinlemesine anlayarak
insan kaynakları stratejilerini nasıl yeniden
şekillendirdikleri ve canlandırdıkları ile yakından
ilgilidir.
Bir sonraki bölümde bunu başarabilmeleri için
kurumlara yol gösterici olması umuduyla 3
temel stratejik odak alanı hakkında detaylı bilgi
verilmekte ve öneriler geliştirilmektedir.

Tablo 1. 3 temel stratejik odak alanı
Liderlik

Yetenekleri çekme ve bağlılık

İK Dönüşümü

Her Seviyede Lider Yetiştirme: Lider
yetiştirme hedefleri ile mevcut durum
arasındaki fark kapatılmalı

Yeteneği Çekme: Rekabetin giderek arttığı
pazarlarda yeteneği çekme stratejileri
çeşitlendirilmeli

İK Ekibinin Gelişimi: İK profesyonelleri
kurum içi iş ortaklarına/danışmanlara
dönüştürülmeli

Kurumsal Gelişim: Köklü bir değişime hazır
olunmalı

Bağlılık ve Ötesi: Bağlılığın da ötesinde
yapılan işe tutku yaratılmalı ve yapılan işin
amacı açık olmalı

Yetenek Analitiği Uygulamaları: İK’nın veri
bazlı ve stratejiye etki edecek çalışmalar
gerçekleştirmesi sağlanmalı

Performans Yönetimi Değişiyor: “Geleneksel
performans değerlendirmesi” yaklaşımı
bırakılmalı, koçluk ve mentorluk esas olmalı

Farklılık ve Entegrasyon: Mevzuata uyum
sağlamanın ötesinde farklılıkları kucaklamak
iş stratejisi haline getirilmeli

Bulut Teknoloji: Yetenek, İK ve iş teknolojileri
bulut teknoloji çatısı altında entegre edilmeli

İşgücü Kapasitesi: Her alanda ve küresel
çapta yetenek tedariği sağlanmalı

Aşırı bilgi ve teknoloji yükü altındaki
çalışanlar: Çalışma ortamı sadeleştirilmeli

Küresel ve Yerel İK fonksiyonları: Global İK
organizasyonları ve lokal İK uygulamaları
arasında denge sağlanmalı
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Üç temel stratejik
odak alanı
Liderlik
1- Her Seviyede Lider Yetiştirme: Lider
yetiştirme hedefleri ile kurumun mevcut
durumu arasındaki fark kapatılmalı
Liderlik, tüm dünyada kurumların gündemindeki
bir numaralı insan kaynağı konusu olmaya
devam etmektedir. Araştırmamıza katılan
kurumların yüzde 86’sı liderlik konusunu
“önemli” olarak değerlendirmiştir. Kurumlar,
genç liderlerin bünyeye kazandırılması, küresel
liderlerin hızlı bir şekilde yetiştirilmesi ve kıdemli
liderlerin daha uzun sürelerle kurum içinde
yüksek katılımının sağlanması için acil aksiyonlar
alma ihtiyacı içindeler. Her seviyede liderler
geliştirilmesi konusu, araştırmada hazırlık
seviyesi açısından en büyük farkın olduğu başlık
olarak ortaya çıkmıştır; katılımcıların sadece
yüzde 13’ü çalıştıkları kurumun bu konuda
mükemmel bir iş çıkardığını düşündüklerini
belirtmişlerdir.
21. yüzyılın farklı bir liderlik anlayışı
bulunmaktadır. Kurumlar; küresel etkinliğe ve
esnekliğe sahip lider ihtiyacının karşılanması,
çalışanlara ilham vererek daha iyi performans
göstermelerinin sağlanması, çalışanların
yenilikçi olabilmeleri için yetkinliklerin
geliştirilmesi ve hızla değişen bilim ve teknolojiyi
daha iyi kavrayan bir yaklaşımın benimsenmesi
gibi liderlik konularında yeni zorluklar ile karşı
karşıya kalmaktadır.
Araştırmamız aşağıdaki liderlik becerilerinin
yüksek talep gördüğünü göstermektedir:
• İş zekası: Ana faaliyet alanını doğru ve iyi
anlamak
• İşbirliği: Farklı görev ve fonksiyonlar ile
çalışabilecek takımlar yaratma becerisi
• Küresel kültürel entegrasyon: Farklılık ve
entegrasyonun doğru şekilde yönetilmesi
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• Yaratıcılık: Yenilikçilik ve girişimci ruha imkân
vermek
• Müşteri merkezli olmak: Etkin müşteri
ilişkileri kurmak ve daha da iyileştirmek
• Etki ve ilham: İş hedeflerine ulaşılabilmesi için
çalışanlara yol göstermek ve çalışanları teşvik
etmek
• Etkin takımlar ve yetenek yönetimi: İnsan
kaynağının gelişimini sağlamak ve etkin
takımlar yaratmak
İşe nereden başlamalı?
• Liderlik stratejisinin geliştirilmesi ve liderlik
gelişiminin aktif yönetimi için üst yönetimi
harekete geçirin
• Liderlik stratejilerini ve gelişimini yenileyin ve iş
hedefleriyle uyumlu hale getirin
• Lider geliştirmenin üç temel yönüne odaklanın
• Her seviyede liderler geliştirin
• Yerel seviyede küresel liderler yetiştirin
• Yedekleme planlaması anlayışını oluşturun
• Kurumlarınızın amaçlarına uygun, etkili ve
kendine özgü bir Iiderlik programı uygulayın
Önceki yıllarda da olduğu gibi, liderlik öncelikler
listesinin birinci sırasında gelmeye devam
etmektedir. Karşı karşıya olduğumuz zorluk ise
kurumdaki tüm seviyelere hitap edebilecek,
küresel, kapsamlı ve derin bir liderlik planının
oluşturulması gereksinimidir. Bu, yönetim
kurulu ve üst yönetim seviyesinde, hem
zaman hem de maddi kaynaklar ayırarak
liderlik konusuna ciddi bir yatırımın yapılmasını
gerektirmektedir. Bu konuda belki de en büyük
zorluk; iş ve İK liderlerinin “acaba yeterince çaba
gösteriyor muyuz ve kurumsal liderlik ihtiyacı
anlamında bayrağı ileri taşımak için gereken
yeni yaklaşımları oluşturabiliyor muyuz” diye
kendilerine sormasının sağlanmasıdır.

2- Kurumsal Gelişim: Köklü bir değişime
hazır olunmalı
Geleneksel çalışan eğitimleri gün geçtikçe
değişmektedir; yeni nesil sınıflar, öğrenme odaklı
modeller ve çeşitli online ve mobil içerikler ile
geleneksel eğitimler bir devrim yaşamaktadır.
Küresel araştırmamızın katılımcılarının üçte
ikisinden fazlası bu trendi “önemli” olarak
değerlendirmiştir. Ancak sadece yüzde 6’sı
bu öğrenim platformlarını çalışanları için
erişilebilir bir araç ve çekici bir deneyim haline
getirebilecek içerik ve teknolojik yeterliliklere
hâkim olduklarını belirtmişlerdir.
Çalışanların yeteneklerinin güçlendirilip öğrenme
sürecinde eşit paydaşlar olabilmelerinin
sağlanması için, İK organizasyonları; bir gelişim
ve büyüme kültürü yaratmalı ve performans,
bağlılık ve kariyer gelişimini üst seviyelere
taşıyabilmelidirler.
İşe nereden başlamalı?
• Eğitim yaklaşımını gözden geçirin
• Eğitim rollerini yeniden tasarlayın
• İçerik tasarımcıları yaratın
• Eğitim teknolojisini entegre, standart ve yalın
hale getirin
• Eğitim kültürünüzü gözden geçirin
Günümüzde kurumsal eğitim derin uzmanlık
gerektirmektedir. Kurumlar İK harcamalarını
gözden geçirmeli, küresel bir öğrenme yapısı
oluşturmalı ve odaklarını “eğitim verme”den
“yetkinlik geliştirme”ye kaydırmalıdırlar.
Önde gelen pek çok kurum; eğitimi kurumun
merkezine koyarak, uzmanlık oluşturma,
kendine yetebilme yetkinliğini daha kısa
sürede kazanma ve uzmanlığın kurum içinde
paylaşımını sağlamaktadır. Etkili kurumsal
öğrenme, büyüme kültürünü beslemekte,
çalışanların yetkinliklerini geliştirmekte ve aynı
zamanda performans, bağlılık ve kariyer gelişimi
konularını üst seviyeye çıkarmaktadır.

3- Performans Yönetimi Değişiyor:
“Geleneksel performans değerlendirmesi”
yaklaşımı bırakılmalı, koçluk ve mentorluk
esas olmalı
Yaygın şekilde kullanılan geleneksel performans
yönetimi yaklaşımlarının, çalışan bağlılığına zarar
verdiği, yüksek performans gösteren çalışanların
dışlanmasına sebep olabildiği bunlara ek olarak
yöneticiler için zaman kaybı yaratmakta olduğu
değerlendirilmektedir.
Katılımcıların sadece yüzde 8’i mevcut
performans yönetimi süreçlerini yüksek değer
kazandıran bir uygulama olarak değerlendirirken
yüzde 58’i ise mevcut uygulamaları zaman kaybı
olarak görmektedir.
Önde gelen kurumlar yıllık değerlendirme
döngülerini bir tarafa bırakıp, çalışan gelişimini
uzun soluklu kılmak için sürekli geribildirim ve
koçluk sistemine geçiş yapmaktadırlar.
İşe nereden başlamalı?
• Kıdemli yöneticilerin katılımını sağlayın —
katılımlarını sürekli kılın
• Yetkinlikleri geliştirmek için performans
yönetiminden faydalanın
• Yöneticilere daha iyi geribildirimde
bulunmanın yollarını öğretin
• Süreci basitleştirin
• Performans skorları ile maaş değerlendirmesi
arasındaki bağlantıyı kaldırın
• Herkese yaşam/kariyer koçluğu verin (Tüm
çalışanları kapsayan bir "koçluk programı"
geliştirin)
Bugünün çalışanları iş sonuçlarından sorumlu
tutulmayı beklerken aynı zamanda koçluk,
gelişim ve sürekli geribildirim beklentisi içindedir.
Kurumunuzdaki performans yönetimi sistemini
dikkatlice inceleyerek gerçekten bugünkü
performansı tetikliyor mu yoksa geçmişte
kalan bir sistem mi diye değerlendirmek
yenilikçi sistemlerin tasarımı için ilk önemli
adım olmaktadır. “Değerlendirme” anlayışını
bırakarak “gelişim ve performans iyileştirmeye
odaklanmak, birçok durumda gözle görülür
ilerlemeler kaydedilmesini sağlayacaktır.
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4- İşgücü Kapasitesi: Her alanda ve
küresel çapta yetenek tedariği sağlanmalı
Kurumlar tüm dünyada gittikçe daha zor
bulunan teknik ve yönetsel yetkinlikler için
yarışmaktadır. Araştırmamızın katılımcılarının
yüzde 75’i işgücü yetkinliği arayışını “önemli”
bir zorluk olarak değerlendirirken, sadece
yüzde 15’i bu konuda başarılı olduklarını
düşünmektedir.
Yetkinlikler anlamında küresel bir “tedarik
zinciri” kurarak kritik yetkinlik ve yeteneklerin
küresel tedariğini sağlayabilen kurumlar
yenilikçilik ve performans açısından başarılı
olacaklardır.

İşe nereden başlamalı?
• Hem bugün hem de gelecek için, hangi
yetkinliklerde eksiklikler olduğunu belirleyin
• İşi becerilere yaklaştırın
• Küresel tedarik zinciri yetkinliğini genişletin
• Daha ileriye bakın
• Sürekli yetkinlik gelişimini besleyin
Küresel ekonomideki karmaşa ve iniş çıkışlar
düşünüldüğünde, küresel işgücü yetkinliğinin
oluşturulmasının, karşı karşıya olunan ilk
üç zorluk listesine girmesi hiç de şaşırtıcı
değildir. Temel sorun yetkinlerin belirlenmesi,
yetkinliklere erişim, yetkinliklerin geliştirilmesi ve
yetkinliklerin işlerde kullanılabilmesi ile ilgilidir.
Kurumlar, yetkinlik anlamında ne tür eksikleri
olduğunu detaylı bir şekilde belirledikten
sonra, küresel yetkinlik tedarik zinciri oluşturma
yoluna gidebilir ve bu sayede kritik ihtiyaçları
giderme imkânı bulabilirler. Bu tedarik zinciri,
dünyanın farklı noktalarındaki yeni yetkinlik
havuzlarına yönelim, daha geniş bir kitleye hitap
edebilecek yenilikçi çalışma şekilleri yaratılması
ve mevcut işgücünün genç yaşlı tüm üyeleri için
yetkinliklerin geliştirilmesi yolu ile kurulabilir.
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Yetenekleri çekme & bağlılık
5- Yeteneği Çekme: Rekabetin giderek
arttığı pazarlarda yeteneği kuruma çekme
stratejileri çeşitlendirilmeli

6- Bağlılık ve Ötesi: Bağlılığın da ötesine
geçerek yapılan işe karşı tutku yaratılmalı
ve işin amacı açık olmalı

Yeteneklerin işe alımı ve bağlılığını hedefleyen
kurumlar, yeni küresel yetenek ağları, sosyal
medya ve markalaşma konularına eğilerek
yetenekleri çekme ve bağlılık konusunda rekabet
etmektedirler. Araştırma katılımcılarının yüzde
60’ı yetenek arayışı stratejilerini revize etmiş
olduklarını ya da etmekte olduklarını, yüzde
27’si ise bazı değişiklikler yapmayı planladıklarını
belirtmişlerdir.

Tüm dünyada kurumlar çalışan bağlılığının ne
kadar önemli olduğu konusunda hemfikirlerdir.
Küresel araştırmamızda da aynı şekilde “elde
tutma ve bağlılık” yöneticiler için 2 numaralı
öncelik olarak değerlendirilmiştir.

Kritik yetkinliklerin az bulunurluğu ve yetenek
piyasasının hızla değişen talepleri ile karşı karşıya
olan kurumlardan yeni rekabet ortamına uyum
sağlayamayanlar, istenen yetkinliklere sahip
adaylara erişimde kaybeden tarafta olacaklardır.
İşe nerden başlamalı?
• İşe alımı pazarlama gibi düşünün
• Yenilik yapın: Kim ve nerede
• Facebook’u aşın—ve çok ötesine geçin
• Yetenek ağlarını derinleştirmek için büyük
veriyi kullanın
• Kapsamlı bir aday havuzu oluşturun ve güncel
tutun

Ancak sadece elde tutmayı öne çıkaran bir
anlayış yeterli değildir. Kurumlar “çalışanları
elde tutmaya” yönelik stratejileri bırakıp
bağlılık sağlayacak, çalışanların hedefleriyle
uyumlu ve kurumun varoluş nedenini
deneyimleyebilecekleri, katılımı destekleyen,
gelişim ve büyümeye dayalı bir çalışma kültürü
yaratacak araçlarla çalışanları çekme ve bağlılık
sağlama konusuna odaklanan bir strateji
değişikliğine gitmelilerdir.
Motivasyon ve verimlilik söz konusu
olduğunda çalışanlar “baştan mı başlamalı”
kararını her sabah yeniden verirler. Özellikle Y
kuşağı çalışanları, kendilerine ilham verecek,
profesyonel, kişisel ve sosyal hedeflerine
ulaşmalarına imkân tanıyacak işlerin
peşindedirler.

Yetenek işe alımı ve yeteneğe erişim konusu,
küresel yetenek pazarındaki değişimler,
becerilerin az bulunurluğu, yeni çalışma
yöntemleri, sosyal medya ve işveren markasının
artan önemi doğrultusunda köklü değişimlere
uğramıştır. 2014 yılında yetenek piyasasında
rekabet edebilmek için, İK ekipleri daha
pazarlama odaklı, yenilikçi, sosyal medyaya
hâkim ve küresel nitelikte bir işe alım politikası
izlemek zorundalardır.
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Deloitte’un 2014 İnsan Kaynakları Trendleri
araştırmasının gösterdiği gibi elde tutma ve
bağlılık zorluklar listesinin üst sıralarında yer
almaktadır. Ancak bu zorluğu geleneksel
elde tutma - kaybetme ikilemiyle tanımlamak
yetersiz kalacaktır. İşin sırrı, yetenek tecrübesini
destekleyecek ve bireylerin kendini işe her
defasında yeniden adamasını kolaylaştıracak
(iş, kültür, esneklik, sosyal ve toplumsal
amaçlar doğrultusunda) bir sistemler bütünü
oluşturabilmektir.

İşe nereden başlamalı?
• Çalışanlarınızın neleri önemsediklerini anlayın
• Hatırlayın: Konu İş
• Gelişimi ödül olmaktan çıkarın, işin bir parçası
haline getirin
• Çalışanları nasıl elde tutarız sorusuna sürekli
kafa yorun, araştırın
• Olası sorunlar ortaya çıkmadan tespit etmenizi
sağlayacak proaktif bir elde tutma modeli
oluşturun
• Diğer üst kademe yöneticilerle işbirliği yapın
• Performans yönetimi sistemini sorgulayın
• Farklılıklar ve entegrasyonu iyi anlayın ve
iyileştirin
• Markanıza ve yetenek tecrübesine odaklanın
Kurumlar başarının üç faktöre bağlı olduğunun
farkındadır: iyi çalışanları elde tutmak, onların
bağlı ve verimli olmalarını sağlamak ve bu iki
faktörün birbirinden farklı ve ayrı olduğunu
anlamak.
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Günümüzün en başarılı işveren markaları
iş ve kurumsal hedeflerini çalışanlarının
profesyonel, kişisel ve sosyal hedefleri ile
uyumlu hale getirmektedir. “Akşam olsa
da gitsek” dedirtmekten uzak, çalışanların
yaptıkları işle fark yarattıklarını hissettirecek bir
iş ortamı sunmaktadır. Dünya standartlarındaki
yöneticiler, çalışanları elde tutma ve katılımlarını
sağlama anlamında yeni kazanımlar elde etmek
için, işin özüne ait kritik unsurları birleştiren,
çalışanların kişisel büyüme ve gelişim isteklerini,
tutkunun gücünü ve topluma hizmet eden
bir markanın çalışanları olmaktan duyulan
içgüdüsel hazzı aynı potada eriten bir yetenek
markalaşmasına odaklanmaktadırlar.

7- Farklılık ve Entegrasyon: Mevzuata
uyum sağlamanın ötesinde farklılıkları
kucaklamak ve kutlamak iş stratejisi
haline getirilmeli
Pek çok kurum bir taraftan farklılıkları teşvik
ederken diğer yandan da farklılık arzeden bir
işgücünün potansiyelinden nasıl faydalanacağını
bilememektedir. Araştırmamızın katılımcılarının
yaklaşık üçte biri kendilerini bu alanda hazırlıksız
bulurken katılımcıların sadece yüzde 20’si
“hazır” olduklarını belirtmiştir.
Öncü kurumlar yalnızca farklılıklardan
oluşan bir işgücü yaratmakla kalmayıp aynı
zamanda entegrasyonu mümkün kılan
bir işyeri oluşturmaya çalışarak farklılık
programlarını mevzuat gereği yapılan zorunlu
bir iş olmaktan çıkarıp bir iş stratejisi haline
dönüştürebilmektedirler.
İşe nereden başlamalı?
• Entegrasyonu sağlamak için liderleri eğitin;
bilinçsizce yapılan dışlayıcı davranışlar ve
önyargılar konusunda duyarlılıkw ve bunları
önlemek için yaklaşımlar geliştirin
• Farklılık ve entegrasyon başlıklarını liderlik
programlarının parçası haline getirin
• Yetenek sistemleri ve süreçleri bu gözle
değerlendirin
• Farklılık ve entegrasyon karnesi hazırlayın ve
işe etkisini ölçün
• Yönetişim sistemi kurun ve doğru kaynaklarla
destekleyin

Farklılık yönetimi işe alımda kullanılacak bir
pazarlama taktiği ya da programı değildir.
Farklılık yönetimini bu anlamda bir araç olarak
düşünmek; onun sadece mevzuat gerekliliği
olarak ele alındığı anlamına gelir. Farklılıklara
sahip işgücü bir kurumun can damarlarını
oluşturur; iş dünyasının karmaşık ve zorlu
problemlerinin çözümü ancak farklı bakış
açılarının bir araya gelmesi ile mümkün olabilir.
Farklılıkların değerinden faydalanmak tüm
yetenekleri açığa çıkarıp entegrasyon sağlayan
bir iş ortamı yaratmayı gerektirmektedir.
Araştırmamız çoğu kurumun bu yolun başında
olduğunu ancak değişimin de başladığını
göstermektedir. İş liderleri farklılıkları artık salt
mevzuata uyma gerekliliği olarak görmekle
kalmayıp, bunu bir strateji haline getirmeye
başlamış durumdadır.
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8- Aşırı bilgi ve teknoloji yükü
altındaki çalışanlar: Çalışma ortamını
sadeleştirilmeli
Yoğun bilgi akışı ve 7/24 bağlantıda olma
çalışanları bunaltmakta, verimliliği düşürmekte
ve çalışan bağlılığını azaltmaktadır.
Araştırmamıza katılan yöneticilerin yüzde
65’i “aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında
bunalmış çalışanlar” konusunu “önemli” olarak
değerlendirirken, yüzde 44’ü ise bu konuyu
ele almaya kendilerini “hazır” hissetmediklerini
belirtmiştir.
İK, çalışanları bunaltan iletişim uygulamalarının
yönetimi, çalışma ortamının basitleştirilmesi,
daha esnek çalışma standartlarının
oluşturulması, yöneticilerin ve çalışanların
önceliklendirme konusunda eğitilmesi gibi
alanlarda etkin rol oynayabilir.
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İşe nereden başlamalı?
• Örneklerle yol gösterip rehberlik yapın
• Fikir alın, tavsiyelere kulak verin
• İK ve yetenek programlarını yalın hale getirin
• Bilgi ve İK sistemlerini basitleştirin
• Esnek çalışma politikalarını duyurun ve kutlayın
• Toplantıların verimliliğini sağlayın
• Karar verme konusunda yetkilendirin
Kurumlar, aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında
bunalmış çalışanları bir iş sorunu olarak
görmelidirler. Çalışanlar daha fazla mesaj,
daha çok bilgi ile boğuldukça, işverenlerin de
işi yalınlaştıracak standartları, prensipleri ve
teknolojileri geliştirmesi elzem hale gelmektedir.
İş ve İK liderlerinin, bilgiyi daha kolay ulaşılır
kılarak, süreç ve sistemleri basitleştirerek, küçük
takımlarla çalışarak ve odaklanmayı sağlayarak
bunu gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu
çabaların sonucunda çalışan tatmininde, takım
çalışmasında ve verimlilikte artış sağlanması
mümkün olacaktır.

İK dönüşümü
9- İK Ekibinin Gelişimi: İK profesyonelleri
kurum içi iş ortaklarına/danışmanlara
dönüştürülmeli
Günümüz küresel dünyasında, kurumların
karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele
edebilecek ve işe olumlu katkı sağlayacak
yenilikçi programları hayata geçirebilecek
gerekli becerilere sahip İK ekiplerinin olduğunu
düşünen İK liderlerinin oranı yüzde 8’den daha
azdır.
İş liderleri de aynı fikirde olduklarını
belirtmektedirler. İK ve yetenek programlarını
değerlendirenlerin yüzde 42’si İK ekiplerinin
performansını zayıf bulurken sadece yüzde 27’si
iyi ya da mükemmel olarak değerlendirmektedir.
Etkili bir iş ortağı olmak için, İK ekiplerinin daha
derin bir iş zekası geliştirmesi, liderliğin altını
çizecek analitik beceriler kazanması, performans
danışmanları olarak çalışabilmeyi öğrenmeleri
ve 21. yüzyıl işgücünün ihtiyaçlarını anlamaları
gerekmektedir.
İşe nereden başlamalı?
• İK’nın profesyonel gelişimine yatırım yapın
• İş ortağı olarak oynadığınız rolü derinleştirin ve
daha yukarılara taşıyın
• İş açısından yeni ortaya çıkan kritik becerilere
odaklanın
• Profesyonel bir gelişim ekibi oluşturun
• Kendi kendinizi değerlendirin
• İş hedeflerine ulaşmak için İK’yı çeşitlendirin
• İK içindeki siloları ortadan kaldırın
• İK iş ortaklarının ölçüm kriterlerini değiştirin

Küresel ekonominin büyüme döngüsüne girmesi
beklenmektedir. Ancak büyüme yolundaki
engellerden biri yeteneğe erişimin giderek
zorlaşmasıdır. Bu durum, İK’nın kurumları
mevcut durumlarından daha ileriye taşıması
ihtiyacını da belirginleştirmektedir. Bu zor
görevi başarıyla tamamlayan İK ekipleri, iç
verimlilikte, piyasa değerinde ve genel kurum
performansında iyileşmeyi sağlayacaklardır.
İK fonksiyonunun yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi konusu, katılımcıların yüzde
77’sinin bu konuyu “önemli” olarak belirtmesi
sonucunda, 2014 küresel araştırmamızda
üçüncü öncelikli başlık olarak ortaya çıkmıştır.
Kurumlar İK ekiplerini, liderlik, elde tutma,
küreselleşme ve analitik gibi kritik konularda
yeterince yetkin ve hazır bulmamaktadırlar.
Daha iyi iş sonuçları elde etmek için, kurumların
İK fonksiyonu yetkinliklerini gözden geçirmesi,
İK ve yetenek ile ilgili yetkinliklerine yatırım
yapması gerekmektedir. Analitik uygulamalar,
derin iş zekâsı ve küresel beceriler gibi İK
yetkinlikleri alanında yeni ortaya çıkan becerilere
odaklanmak işe başlamak için seçilebilecek
doğru bir noktadır.
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10- Yetenek Analitiği Uygulamaları:
İK’nın veri bazlı ve stratejiye etki edecek
çalışmalar gerçekleştirmesi sağlanmalı
İK sadece bilgiyi raporlayan bir birim olmaktan
çıkarak kurumların bilgiye dayalı kararlar
vermesini sağlayan, çalışan performansını
öngörebilen ve ileri işgücü planlaması yapabilen
dolayısıyla da giderek veri bazlı çalışan bir
fonksiyon haline gelmelidir.
Çalışan sayısı 10.000’den fazla olan büyük
ölçekli kurumların yüzde 78’i İK ve yetenek
analitiğini “önemli” gördüklerini belirterek
analitiğin en öncelikli trendler içinde ilk üçe
yerleşmesini sağlamışlardır. Ancak bu kurumların
yüzde 45’i İK analitiği açısından kendilerini hazır
görmemektedir. Bugün İK analitiği açısından
kendi kurumlarını “oldukça hazır” gören
kurumların oranı sadece yüzde 7’dir.
Analitik uygulamalardan ve büyük veriden
başarıyla faydalanan kurumlar yetenek
stratejilerini hayata geçirme rekabetinde ön
sıralarda konumlanacaklardır.
İşe nereden başlamalı?
• Takıma liderlik yapmaları için becerikli
analistleri seçin
• Analitik ekibine “aykırı” birkaç kişi ekleyin
• Uygulamaya yönelik bir kültür oluşturun
• Özellikle ele alınması gereken iş konularını
belirleyin
• Deneyerek yetkinlikleri geliştirin
• Analitik uygulamaları tüm kurum için kolay
kullanılabilir hale getirin
• Mükemmelle ulaşmaya çalışmanın iyiye engel
olmasına izin vermeyin
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On yıl önce, Moneyball isimli kitabında yazar
Michael Lewis, iş dünyasında da yaygın bir
şekilde kabul edildiği gibi, profesyonel spor
dünyasında insanlarla ilgili kararlar verilirken
subjektif değerlendirmeler yerine daha
fazla rakam ve analizden faydalanıldığında,
karar verme mekanizmalarının nasıl
iyileştirilebileceğinden bahsetmiştir. 2014 İnsan
Kaynakları Trendleri araştırmasında kurumlar,
İK ve yetenek analitiği becerilerini geliştirmenin
önemini anladıklarını ancak mevcut hazırlık
ve yetkinlik seviyelerinde önemli açıklıkların
olduğunu belirtmişlerdir. Sağlam bir yetenek
analitiği fonksiyonunun işler hale gelmesi üç
ila beş yıl alırken kararların içgüdüler yerine
veriye dayalı olarak verildiği bir anlayışın
ve kültürün oturtulması daha uzun süreler
alabilecektir. Bu sebeple, zemini bir an önce
oluşturmaya başlamak oldukça önemlidir.
2014 ve sonrasında kurumlar, İK ve yetenek
analitiği yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kritik
iş ve yetenek sorunlarının çözülmesi için pilot
projelerin araştırılması, projelere başlanması
ve İK fonksiyonunu ileriye taşımak için analitik
yetkinliklerin geliştirilmesi doğrultusunda
yatırım yapılması gibi aksiyonlar almalıdırlar.
İK’nın rakamlardan ve veriden uzak duran bir
fonksiyon olduğu algısını hatırlayarak bir an
önce harekete geçmek kritik önem taşımaktadır.

11- Bulut Teknoloji: Yetenek, İK ve iş
teknolojileri bulut teknoloji çatısı altında
entegre edilmeli

12- Küresel ve Yerel İK fonksiyonları:
Global İK organizasyonları ve yerel
uygulamaları arasında denge sağlanmalı

Kurumlar eski sistemlerini hızla bir kenara
bırakarak yeni nesil bulut bazlı yetenek ve İK
sistemlerini uygulamaya almaktadırlar.

İş ve yetenek stratejileri ölçek olarak küresel olsa
da uygulamada yerel olmalıdır. İşe alım, eğitim
ve gelişim gibi programlar lokal uygulamalar ile
en etkin halini almaktadır.

Araştırmamızın katılımcılarının üçte ikisi İK
teknolojilerini “önemli” olarak değerlendirirken
yüzde 56’sı kurumlarında kullanılan sistemleri
güncellemeye yönelik çalışmalar yapmadıklarını
ya da bu yönde belirli bir planları olmadığını
belirtmektedir.
Bulut bazlı yetenek çözümlerini rakiplerinden
önce kullanmaya başlayan kurumlar, çalışan
tatmini, katılımın sağlanması ve bağlılık,
performans ve yetkinlik gelişimi ve yeni
gelişen yetenek analitiği trendi için veri
oluşturulmasında rakiplerine göre avantaj elde
edeceklerdir.
İşe nereden başlamalı?
• Koşmaya hazır olun, ama öncelikle bir plan
yapın
• Kritik ve önem kazanmaya başlayan iş
hedefleri ve kriterlerine uyum sağlayın
• İK, İş ve Bilgi Teknolojileri birimlerinin iş birliği
ile bir liderlik ekibi oluşturun
• İK hizmet sunma modelini yenileyin
• Geniş kapsamlı adaptasyonu teşvik edin
Bulut teknolojisine ulaşma çabaları İK için
bir dönüşüm fırsatıdır. Bulut bazlı yeni
bir platform, kurumların eski sistemlerini
konsolide etmelerini ve karar almada ciddi
iyileştirmeler yapmalarını sağlamaktadır. Bu
sistemler aynı zamanda İK’nın rolünün yeniden
tanımlanmasını, daha ölçeklenebilir bir hizmet
sunma modeli kurulmasını ve İK iş ortaklarının
etkinliğinin artırılmasını da sağlamaktadır.
Günümüzün entegre İK platformları sadece
kayıt tutma görevi gören sistemlerden daha
ziyade “çalışan katılımını artırıcı sistemler”
olarak düşünülmelidir. Geniş kapsamlı olarak
uygulandıklarında, bu platformlar verimlilik,
yetkinlik gelişimi, işbirliği ve veri bazlı karar
almada önemli iyileştirmeleri mümkün
kılmaktadır.

Araştırmamızın sonuçlarına göre, küresel İK ve
yetenek yönetimi, 10.000’den fazla çalışanı
olan büyük ölçekli kurumlar için en önemli ikinci
trend olarak öne çıkmaktadır.
Kurumlar, gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı
büyümeden yararlanmalarını, yerel becerilerden
faydalanmalarını ve yerel yetenek stratejilerini
optimize etmelerini sağlayacak; yerel ihtiyaçlara
göre özelleştirilebilen entegre ve küresel bir İK
ve yetenek faaliyet modeli oluşturma zorluğu ile
karşı karşıyadır. Günümüzde global firmaların
İK organizasyonları, lokale etkin bir şekilde
uyarlanabilen global İK uygulamaları geliştirmeyi
amaçlamaktadırlar.
İşe nereden başlamalı?
• Küresel teknolojiden faydalanın
• Ana küresel hizmetlerinizi rasyonalize edin
• Küresel süreçler çerçevesinde ülke insiyatiflerini
teşvik edin
• Derinliğe sahip uzmanlar yaratın
• Yetkin İK uzmanları yetiştirin
Küresel entegrasyon ve lokal optimizasyon
hedefleri, küresel teknoloji platformları, doğru
rol ve süreç tanımları ile ulaşılabilecek iki
hedeftir. Küresel tutarlılık ve standartlar, etkinlik
ve ölçek sağlarken, yerel esneklik, çeviklik,
hız, büyüme ve çalışan katılımını mümkün
kılmaktadır. Bu şekilde küresel olarak “amaca
uygun” bir İK organizasyonu geliştirmek
mümkün olacaktır.
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Ekler
Anket verilerinden
çıkarılan 10 kritik sonuç
Araştırma ana sektörleri ve tüm dünyayı
kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan bu araştırma ve hazırlanan bu rapor
çerçevesinde ortaya çıkan en önemli 10 bulgu
bu bölümde özetlenmektedir.
1. Liderlik, yeteneklerin elde tutulması, İK
yetkinlikleri ve yeteneklerin işe alımı en
“önemli” olarak algılanan trendlerdir.
Bu seneki global araştırma katılımcılarının
verdikleri cevaplara göre kurumlar 4 temel
konuyu en önemli/öncelikli konular olarak
sıralamaktadır: Liderlik, yeteneklerin elde
tutulması ve bağlılık, İK yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi, yeteneklerin işe alımı ve yeteneğe
Global Human Capital Trends
2014:
Engaging
workforce
erişim.
(Bkz:
Şekil 1the
ve 21st-century
2).

Bunların içinde küresel liderlik oluşumunun
sağlanması konusu bir numarada gelmektedir;
tüm katılımcıların %38’i bu konuyu “önemli/
öncelikli” olarak değerlendirmiştir. Kurumlar
tüm seviyelerde, her coğrafyada ve bütün
fonksiyonel alanlarda liderlik ihtiyacını
hissetmektedir. Yeni ve daha iyi liderlere
duyulan sürekli ihtiyaç daha da artmıştır. Bilginin
her yıl iki misli arttığı, yetkinliklerin de ortalama
2,5 ila 5 yıllık bir yarı ömrü olduğu dünyamızda,
liderlerin sürekli gelişime ihtiyacı vardır. Lider
yetiştirmek konusunda süregiden ihtiyaç aynı
zamanda işgücünün beklentilerindeki değişimler
ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu değişen
zorluklar ile de tetiklenmektedir. Bu seneki
trendlerin içinde iki ana başlık özellikle ön plana
çıkmaktadır: 1. Küreselleşme 2. Hızlı ve geniş
kapsamlı teknolojik değişim ve yenilikçilik.

Figure
1. Perceived
urgency
of 12 global
trends göre algısı
Şekil
1. Küresel
trendlerin
önem/öncelik
derecesine
Katılımcıof
Number
sayısı
respondents

Leadership
Liderlik

3%

2.506

Çalışanları elde tutma
Retention and engagement
ve bağlılık 2.497

11%

4%

İK Reskilling
fonksiyonuthe
yetkinliklerinin
HR function 2.471
gözden geçirilmesi
Yeteneklerin işe alımı
Talent acquisition
and access
ve yeteneğe
erişim 2.472

5%

İşgücücapability
yetkinliği 2.454
Workforce

5%

5%

48%

17%

53%

19%

52%

20%

38%
26%
25%
24%

51%

21%

15%

60%

Yetenek
İKanalytics
analitiği 2.471
Talent
andveHR

6%

22%

51%

20%

Küresel
İK talent
ve yetenek
yönetimi 2.276
Global
HR and
management

8%

21%

51%

21%

LearningÖğrenme
and development
ve gelişim

2.491

5%

24%

Performans
yönetimi 2.465
Performance
management

8%

24%

HRİKtechnology
teknolojisi 2.457

8%

24%

Aşırı
bilgi ve teknoloji
yükü 2.447
The
overwhelmed
employee
altında bunalan çalışanlar
Farklılık
entegrasyon
Diversityveand
inclusion 2.414

Not
important
Önemsiz

Somewhat
important
Biraz Önemli

8%
11%

Important
Önemli

27%
30%

11%

59%

18%

50%

21%

47%
44%
43%

21%
16%

Urgent
Çok Önemli
Kaynak:
Deloitte
Graphic:
DeloitteUniversity
University Press
Press || DUPress.com
DUPress.com
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Figure 2. Global trends categorized by urgency

Şekil 2. Küresel trendlerin önem derecelerine göre gruplanması
Kritik
(katılımcıların ≥%25’i için “önemli”)

Çok Önemli
(katılımcıların %20-24’ü için “önemli”)

Önemli
(katılımcıların %10–19’u için “önemli”)

• Liderlik
• Çalışanları elde tutma ve katılımlarını
sağlama
• İK fonksiyonu yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi

• Yeteneklerin işe alımı ve yeteneğe erişim
• Küresel İK ve yetenek yönetimi
• İK teknolojisi
• Aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında
bunalan çalışanlar
• Yetenek ve İK analitiği

• Performans yönetimi
• İşgücü yetkinliği
• Farklılık ve entegrasyon
• Öğrenme ve gelişim

“Önem/Öncelik” listesinin iki numarasında
ise yeteneklerin elde tutulması ve bağlılık
yer almaktadır ki genellikle bu konunun
kurum içerisinde kimin sorumluluğunda
olması gerektiği net değildir. Araştırmamız bu
konunun sadece İK’nın ya da iş liderlerinin
sorumluluğunda olmadığını ve herkesin
sorumluluğunda olduğunu göstermektedir.
Yani İK, liderler ve tüm yönetim kademeleri bu
sorumluluğu üstlenmelidir. Kurumlar çalışan
bağlılığı stratejilerini yeniden tanımlayarak
çalışanları elde tutmaktan ziyade çalışanları
firmaya çekmek ve çalışmaktan keyif alınan
bir çalışma ortamı yaratmak yönünde geçiş
sağlamalıdırlar. Kurumlar bu yolla, üst
kademenin, bölüm yöneticilerinin ve İK’nın
nasıl bir arada ve etkin bir şekilde çalışarak bu
zorluğun üstesinden gelebilecekleri konusunda
net bir bakış açısına sahip olmanın faydasını
göreceklerdir.
Üçüncü en önemli konu ise İK fonksiyonu
yetkinliklerinin gözden geçirilmesi olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, İK ve
yetenek fonksiyonlarının bir dönüşümün
tam ortasında olduğunu göstermektedir.

Kurumlar İK’yı personel yönetimi anlayışından
çıkarıp performansa odaklanan bir anlayışa
yöneltmektedir. Bu değişimin önemli bir parçası
yetkinliklerin geliştirilmesi, yeniden yapılanma,
İK’nın hem kendi içinde hem de iş liderleri ile
ilişkisi anlamında dönüşümüdür.
Dördüncü en önemli konu ise yeteneklerin işe
alımı ve yeteneğe erişimdir. Bu konu, kurumlar
için en önemli konular arasında yer almaya
devam etmektedir. Beceri anlamında kısıtlı bir
iş dünyasında bulunuyor olmamız iyi adayların
bulunması, firmalara çekilmesi ve yüksek
becerili adaylara erişim gibi konuları kurumların
başarıya ulaşmalarında hayati öneme sahip
konular haline getirmektedir. Küreselleşme,
teknoloji, sosyal medya, çalışan beklentilerinde
ortaya çıkan değişimler ve yetkinlik/teknik
bilginin yarı ömrünün azalması gibi sebeplerle
bu alanda önemli bir değişim yaşanmaktadır.
LinkedIn, Facebook, Twitter ve diğer araçlar işe
alımı pazarlama, markalaşma, yeni araçlar ve
teknolojilere odaklanan stratejik bir fonksiyon
haline getirmektedir.

21

Top 10 findings

In fact, on average across all trends, 36 percent
half-life of skills and technical knowledge.
of respondents reported they were “not ready”
Tools such as LinkedIn, Facebook, Twitter, and
as opposed to 16 percent reporting they were
others are changing recruiting into a strategic
“ready”—meaning
that they were
more than
function focused on marketing,
branding,
and trendlere
2. Kurumlar
kendilerini
hazır
Katılımcıların
%40’ından
fazlası çalıştıkları
görmemektedir.
kurumları
yetenek
ve
İK
analitiği,
İK teknolojisi,
twice as likely to say they were “not ready”
new tools and technologies.
aşırı
bilgi
ve
teknoloji
yükü
altında
bunalan
versus “ready” for the trends they see comAraştırma sonuçları genel olarak 12 küresel
çalışanlar ve performans yönetimi alanlarında
ing. Only in workforce
capability did more
Finding 2. Companies
report
trend konusunda
kurumların kendilerini pek
“hazır değil” olarak nitelemektedir ki bu
than(şekil
three-quarters
respondents
feel either
de hazır görmediğini göstermektedir
3).
da,of
tüm
trendler arasında
en düşük hazırlık
generally low levels
of readiness
Tüm trendler bazında, ortalamada“somewhat
katılımcılarınready”seviyesini
göstermektedir
(şekil 4). Araştırma
or “ready”
to address the
%36’sı
kurumları için “hazır değil”trend.
derken,
sonuçlarına
göre küresel
to respond to the
trends
These findings
are sobering,
giventrendlere
that atfedilen
sadece %16’sı “hazır” olduklarını belirtmiştir.
önem göz önünde bulundurulduğunda, hazırlık
each trend was rated “important” or “urgent”
Overall, survey respondents
reported
Yani kurumların gelişmekte olan trendlere karşı
seviyelerinin bu şekilde düşük olması önemli bir
by at least
respondents,
while the
generally low levels of kendilerini
readiness “hazır
to respond
to
hissetmeme”
ihtimali
“hazır60 percent
uyarıof
sinyali
olarak değerlendirilmelidir.
topfazladır.
five trends were all rated “important” or
ihtimalinden
the 12 global trends inhissetme”
our survey
(figure 3).iki kat daha

Şekil 3. Küresel trendlere hazırlık seviyesi

Figure 3. Reported readiness for global trends
Katılımcıof
Number
sayısı
respondents
İşgücücapability
yetkinliği 2.418
Workforce

24%

ve gelişim 2.474
LearningÖğrenme
and development

25%

Çalışanları elde tutma
Retention and engagement
ve bağlılık 2.462

61%
51%

30%
34%

Liderlik 2.475
Leadership

35%

50%

İK fonksiyonu yetkinliklerinin
Reskillinggözden
the HRgeçirilmesi
function 2.434

37%

49%

İKtalent
ve yetenek
yönetimi 2.181
GlobalKüresel
HR and
management

37%

47%

Yeteneklerin
işe alımı
ve yeteneğe
erişim 2.430
Talent
acquisition
and access

38%
43%

bilgi ve teknoloji yükü 2.377
TheAşırı
overwhelmed
altında
bunalanemployee
çalışanlar

44%

teknolojisi 2.384
HRİKtechnology

45%

Yetenek
analitiği 2.422
Talent
and ve
HRİKanalytics

46%

24%

52%

Farklılık veand
entegrasyon
Diversity
inclusion 2.352

Performans
yönetimi 2.412
Performance
management

15%

17%

46%

20%
15%
15%
16%

49%
42%
47%
40%
43%

13%
15%
10%
15%
11%

Yüzde (%)
Percent
Hazır
değil
Not ready

Belli
Ölçüde ready
hazır
Somewhat

Hazır
Ready
Kaynak:
Press || DUPress.com
Graphic:Deloitte
Deloitte University
University Press
DUPress.com

Figure 4. Perceived capability shortfalls
Significant capability shortfalls

Large capability shortfalls

Some capability shortfalls

(>40% rate as “not ready”)

(31–40% rate as “not ready”)

(20–30% rate as “not ready”)

• Talent and HR analytics
22 • HR technology
• Overwhelmed employee

• Talent acquisition and access
• Global HR and talent management
• Reskilling HR

• Retention and engagement
• Learning and development
• Workforce capability

Şekil 4. Algılanan yetkinlik eksiklikleri
Ciddi anlamda eksik
(>%40 “hazır değil” cevabı)

Eksik
(%31–40 “hazır değil” cevabı)

Bazı açılardan eksik
(%20–30 “hazır değil” cevabı)

• Yetenek ve  İK analitiği
• İK teknolojisi
• Aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında
bunalan çalışanlar
• Performans yönetimi

• Yeteneklerin işe alımı ve yeteneğe erişim
• Küresel İK ve yetenek yönetimi
• İK fonksiyonu yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi
• Liderlik
• Farklılık ve entegrasyon

• Çalışanları elde tutma ve bağlılık
• Öğrenme ve gelişim
• İşgücü yetkinliği

Hazr: 100

Şekil 5. Önem derecesi (x ekseni) ve hazırlık seviyesi (y ekseni) açısından küresel trendler
70

Öğrenme ve gelişim

50
İşgücü yetkinliği

Belli ölçüde
hazr: 50

Hazrlk seviyesi

60

Çalşanlar elde tutma ve
bağllk

Farkllk ve entegrasyon

Liderlik

40

Küresel İK ve yetenek
yönetimi
Performans yönetimi

İK fonksiyonu yetkinliklerinin
gözden geçirilmesi
Yeteneklerin işe alm ve
yeteneğe erişim

Hazr değil: 0

İK teknolojisi
Aşr bilgi ve teknoloji yükü altnda bunalan
çalşanlar

Yetenek ve İK analitiği

30

Önemsiz: 0

30

Biraz önemli: 33,3

40

50

Önem derecesi

60

Önemli: 66,6

70

Çok önemli: 100

Kaynak: Deloitte University Press | DUPress.com
Yetkinlik eksiklikleri tablosu
Tabloda yetkinlikleri (y ekseninde hazır hissetme, x ekseninde önem derecesi) işaretleme yoluyla yetkinlik eksikliklerinin trendler arasında nasıl değiştiği
gösterilmektedir.
Tablonun sağ altındaki yetkinlik eksiklikleri çok önemli konularda düşük hazırlık seviyesine karşılık gelmektedir. (Yatırımda yüksek artış gerektirebilecek
alanlardır.) Sağ üstteki eksiklikler yine çok önemli konulara işaret ederken bu konularda kendini daha hazır gören kurumları göstermektedir. (Yine yatırım
ihtiyacı olacaktır ancak sağ alttaki alana göre daha az önceliklidir.) Tablonun solundaki yetkinlik eksiklikleri daha az önemli iken, tablonun alt kısmındakiler
daha az hazır olunan alanlara işaret etmektedir.
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3. Liderlik, analitik, İK fonksiyonu
yetkinliklerinin gözden geçirilmesi,
yeteneklerin işe alımı ve yeteneğe erişim
ve aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında
bunalan çalışanlar kurumlar için en büyük
yetkinlik eksikliği hissedilen alanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Trendler anlamında algılanan önem derecesi
ve bu trendlere hazırlık seviyesi arasındaki
farkı daha iyi anlamak amacı ile; her trend
için bir endeks puanlaması yapılarak Deloitte

İnsan Kaynağı Yetkinlik Eksiklikleri Endeksi
oluşturulmuştur. Bu endeksteki her değer için
kurumun hazırlık seviyesi açısından kendine
verdiği nottan önem faktörü düşülerek elde
edilen rakam 0-100 ölçeğine normalleştirilmiştir.
Örneğin, bir kurum bir konuyu %100 önemli
ve kendini de o konuda %100 yetkin ve
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Figure 7. Capability gaps grouped according to importance

Şekil 7. Verilen öneme göre gruplanmış yetkinlik eksiklikleri
Çok kritik
(-30 ya da daha çok)

Kritik
(-25 to -29 arası)

Çok önemli
(-20 to -24 arası)

Önemli
(-1 to -19 arası)

• Liderlik
• Yetenek ve IK analitiği
• İşgücü yetkinlikleri

• İK fonksiyonu yetkinliklerinin
gözden geçirilmesi
• Yeteneklerin işe alımı ve
yeteneğe erişim
• Aşırı bilgi ve teknoloji yükü
altında bunalan çalışanlar
• Farklılık ve entegrasyon

• İK teknolojisi

• Performans yönetimi
• Çalışanları elde tutma ve
bağlılık
• Küresel İK ve yetenek yönetimi
• Öğrenme ve gelişim

Şekil 6 ve 7’de de görüldüğü üzere, liderlik
(-34) ve analitik (-30) alanları, hazırlık seviyesi
ile önem derecesi algısı açısından aralarında
en büyük farkın olduğu alanlar olarak öne
çıkmaktadır. Dolayısıyla da, odaklanılması
gereken en önemli yatırım noktalarıdır.
Bunların hemen arkasından da İK fonksiyonu
yetkinliklerinin yeniden gözden geçirilmesi,
yeteneğin işe alımı, aşırı bilgi ve teknoloji yükü
altında bunalan çalışanların yönetimi ve İK
teknolojisinin değiştirilmesi başlıkları -25 ila
-27 aralığındaki (dahil) farklılık seviyeleri ile
gelmektedir. Bu alanlar kurumların stratejilerini
gözden geçirerek mevcut yaklaşımlarını
yeniden şekillendirmesi gereken alanlara

işaret etmektedir. Performansı artırma,
çalışanları elde tutma ve bağlılık ve İK’nın
küreselleştirilmesini iyileştirme alanlarındaki
zorluklar ise -20 ila -24 aralığında eksiklik
puanı almışlardır. Bu alanlar, 21.yüzyılın
işgücünün doğru şekilde ele alınabilmesi için
kurumların İK stratejilerinin gözden geçirilmesi
gerektiğini göstermektedir. İşgücü yetkinliği,
farklılık ve entegrasyon, öğrenme ve gelişim
alanları da dikkate alınması gereken alanlardır.
Öneme göre ağırlıklandırıldıklarında, bu üç
trendin önem dereceleri ile hazırlık seviyeleri
arasındaki fark diğer trendler arasında en düşük
değerlerde olmakla birlikte, yine de gelişim ve
iyileştirme için potansiyel fırsatlar olduğunu
göstermektedir.
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and readiness, and hence the most important areas on which to focus investment.
Reskilling HR, talent acquisition, dealing with
the overwhelmed employee, and the need to
replace HR technology are close behind, with
gap scores of between -25 and -27, inclusive.
These indicate areas where companies need to
rethink their strategies and reengineer their
current approaches.
The challenges of revamping performance
management, addressing retention and

engagement, and improving HR globalization
received gap scores of between -20 and -24.
These areas reflect a need to rethink HR strategies to deal with the 21st-century workforce.
The areas of workforce capability, diversity
and inclusion, and learning and development also require attention. When weighted
by importance, the gap between urgency and
readiness is the smallest in our index, but these
areas still represent potential opportunities
for improvement.

Şekil 8. İlk 5 trendin en büyük önem taşıdığı bölgeler
Figure 8. Regions where top five trends are most important
34
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4. Liderlik gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler için en büyük önceliktir.
Katılımcılardan ilk beşte değerlendirdikleri
trendleri yedi küresel bölgenin hangilerinde
en önemli gördüklerini belirtmelerini istedik.
Şekil 8’de görüldüğü üzere, araştırmamızda
en önemli genel trend olan liderlik, yedi
bölgenin beşinde “çok önemli” olarak
belirtilmiştir: Asya Pasifik, Batı Avrupa, Orta
ve Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney
Amerika. Liderliğin algı açısından önemli olarak
belirtildiği bu coğrafyalar, büyüme ve fırsatlar
açısından önemli görülen küresel bölgelerle de
örtüşmektedir.
5. Küresel trendler tüm dünyada benzerlik
gösterse de, her bölgenin ihtiyacı
değişkenlik göstermektedir.
İnsan kaynağı trendleri açısından farklı
coğrafyalarda benzer öncelikler olsa da, bölgeler
arası bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin,
aşırı bilgi ve teknoloji yükü altında bunalan
çalışanların yönetimi konusunda en büyük
zorluk ile karşılaşan bölge Kuzey Amerika olarak
karşımıza çıkmaktadır. Asya Pasifik ve Güney
Amerika’daki kurumlar ise işgücü yetkinliğinde
iyileştirme ihtiyacını diğer bölgelere göre daha
büyük bir gereksinim olarak belirtmişlerdir. Batı
Avrupa’da İK fonksiyonu yetkinliklerinin gözden
geçirilmesi ve İK’nın dönüşüm ihtiyacı diğer
bölgelerden daha yukarılarda seyretmektedir.

6. Bulgu: İnsan kaynağı öncelikleri
sektörlere göre farklılık gösterirken
liderlik tüm sektörler için önceliklidir.
Farklı sektörlerin farklı öncelikleri varken (şekil
9), liderlik her sektör için bir numaralı öncelik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde tutma ve
bağlılık da hemen hemen tüm sektörlerde,
tutarlı bir şekilde, yüksek öncelikli alan olarak
öne çıkmıştır. Bu başlık, sekiz sektör grubunun
altısında iki numaralı öncelik olarak belirtilmiştir.
Sektörler arasındaki farklılıklar:
• Teknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık,
profesyonel hizmetler, petrol ve doğalgaz
sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar
yeteneğin elde tutulması ve yeteneğe erişim
konusunu öncelikli olarak değerlendirmektedir.
Bu da, bu sektörlerin nitelikli teknik işgücüne
duydukları ihtiyacı göstermektedir.
• Enerji, yaşam bilimleri, teknoloji, medya
ve telekomünikasyon gibi ciddi dönüşüm
geçiren üç temel sektörde faaliyet gösteren
kurumlar, İK fonksiyonu yetkinliklerinin
gözden geçirilmesini öncelikli bir ihtiyaç olarak
belirtmektedir.
• Profesyonel hizmet sağlayıcıları, enerji ve
doğal kaynaklar kurumları, kamu kurumları ise
işgücü yetkinliğinin geliştirilmesini öncelikli bir
konu olarak ilk üç içerisinde değerlendirmiştir.

Bu bulgu, bölgesel ekonomik güçlerin ve
döngülerinin insan kaynağı önceliklerinin
belirlenmesinde etkisi olduğunu göstermektedir.
Bu da, küresel olarak işe alım, yönetim ve
liderlik görevleri icra edilirken, bölgeler arası bu
farklılıkların ve bölgesel işgücü önceliklerinin
ve dinamiklerinin İK birimi ve liderler
tarafından anlaşılmasının taşıdığı önemi ortaya
koymaktadır.
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business leaders’ and HR leaders’ views on
their organizations’ readiness for these trends.
These differences were more pronounced for
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7. İK konusunda “mükemmel” olan
kurumlar ve ekipler “önemli” olarak
değerlendirilen küresel insan kaynağı
trendlerine daha ağırlıklı olarak
odaklanmaktadır.

kurumlar, kendilerini “yeterli” ya da “ortalama”
olarak değerlendiren kurumlara göre öne çıkan
trendleri hem öncelik derecesi hem de önem
açısından ortalama %7 oranında daha yüksek
puanlamışlardır.

Araştırma kapsamında katılımcılardan
kendi çalıştıkları kurumlardaki İK, yetenek
organizasyonu ve programlarını performans
açısından değerlendirmeleri istenmiştir. İK ve
yetenek ekiplerini “mükemmel” ya da “yüksek
performans” seviyesinde değerlendiren

Önde gelen İK ekipleri liderlik, yetenek işe
alımı, yüksek performanslı ve katılım sağlayan
bir işgücü, İK fonksiyonunun iyileştirilmesi ve
analitik yeterliliklerin oluşturulması gibi bazı
iş ve yetenek önceliklerine, çoğu kurumun İK
ekiplerine göre daha fazla odaklanmaktadır.
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8. İş dünyası liderleri İK liderlerine göre,
kurumlarını gelecek trendlere daha “az
hazır” görmektedir.
Araştırmamız hem iş hem İK liderlerinin bakış
açısını içermektedir. En önemli/öncelikli olduğu
düşünülen beş trend içinde iş ve İK liderlerinin
“hazırlık seviyesi” algısında azımsanamayacak
farklılıklar söz konusudur. Bu farklar, 10.000’den
fazla çalışanı olan büyük ölçekli kurumlarda
daha da görünür seviyededir. İş liderleri
İK liderlerine göre liderlik, İK fonksiyonu
yetkinliklerinin gözden geçirilmesi, İK’nın
küreselleşmesi, çalışanların elde tutulması ve
bağlılığının sağlanması, yetenek ve İK analitiği
gibi öncelikli trendlerde kurumlarının ortalama
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%13
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olduklarını
belirtmişlerdir
(şekil 10).

İK ekipleri bu alanlardaki mevcut programları,
yetkinlikleri ve hazırlık seviyesini anlıyor olsa da,
çıkan sonuçlar iş liderlerinin bu programların
tamamen farkında olmayabildiklerini
göstermektedir. Bu sonuç, İK liderlerinin ve
takımlarının iş liderleri ile entegrasyonunun
iyileştirilmesinin, İK’nın işle ilgili kritik
konulara odaklanmasının ve İK yetkinlik ve
hizmetlerinin paylaşımı için iş liderleri ile etkin
bir şekilde işbirliği yapılmasının önemini ortaya
koymaktadır. Tabi ki bu sonuç, iş liderlerinin
bakış açısından, İK liderlerinin hangi eksik ya da
açıklara daha dikkatlice eğilmesi gerektiğine de
işaret etmektedir.

Figure 11. Business and HR leaders’ perceptions of readiness for the top five trends (among organizations with
Şekil 10. İlk beş trend açısından iş ve İK liderlerinin hazırlık seviyesi algısı (10.000'den fazla çalışanı olan kurumlarda)
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Figure 12. HR’s global report card: Trending toward “C-”
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While HR teams may understand their
current programs, capabilities, and readiness
in these areas, these results hint that business
leaders may not. If this is so, then this finding
highlights the importance of HR leaders and
teams improving their engagement with business line leaders, ensuring that HR is focusing
on critical business concerns, and partnering with the business effectively to share HR’s
capabilities and services. Of course, the finding
may also point to underlying gaps that business leaders believe HR leaders need to address
more fully.

Finding 9. HR and talent
executives grade themselves a
C-minus for overall performance
When asked respondents to rate their organizations’ HR and talent programs on a scale
from excellent to underperforming, the HR
organizations in our survey showed a minor
improvement over last year’s self-assessment.
In 2013, 37 percent of respondents felt that
their overall HR and talent programs were
“underperforming” or just “getting by.” This
year, that number dropped to 34 percent.
While this improvement is a positive sign,
the general picture is still one of widespread
perceived mediocrity. If we evaluate HR
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10. Tüm dünyada kurumlar yetenek ve İK
için 2014 yılında toplamda yatırımlarını
artıracak olsa da küçük yatırımlar
planlamaktadır.
Ankete katılan kurumların %47’si 2014 yılında
İK yatırımlarının artmasını beklerken, %13’ü
ise bu artışın % 5 ve üzerinde olacağını
düşünmektedir. Katılımcıların %8’i yatırımlarda
düşüş beklerken, yatırım seviyesinin aynı
kalacağını düşünenlerin oranı ise %39’dur (şekil
12).

Bu artış tahminlerinin ağırlıklı ortalamasını
alarak yapılan hesaplamalar 2014 yılı için
İK harcamalarının %1,32’lik bir artış ile
sonuçlanabileceğini göstermektedir. Bunun
küçük bir artış olmasına rağmen yine de yukarı
yönlü olması kurumların insan kaynağına
yatırımın önemini ve bu yatırımların oluşturduğu
değeri kavramış olduklarına işaret etmektedir.
Benzer araştırmalar da yeteneğin işe alımı,
eğitim, yetkinliğin gözden geçirilmesi ve çalışan
bağlılığı programlarına yapılacak yatırımlarda
ciddi artışlar olacağını, İK personeli ve teknoloji
alanında ise yatırım anlamındaTop
aynı10
ya findings
da aşağı
yönlü bir seyir beklendiğini göstermektedir.

Şekil 12. Önümüzdeki 12-18 ay içinde İK yatırım planları

Figure 13. Plans to invest in HR over next 12–18 months
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organizations’ overall self-assessed capabilities
using a traditional grade-point scale (see figure
12), where “excellent” is a 4.0 or A, “good” is a
3.0 or B, “adequate” is a 2.0 or C, “getting by” is
a 1.0 or D, and “underperforming” is a 0.0 or F,
then this year’s respondents rated themselves
32at the equivalent of a C-minus—in contrast
to last year’s D-plus. In 2014, twice as many

and 39 percent are planning to invest at the
same level (figure 13).
Taking the weighted average across these
increases, we found that 2014 should see a general growth in spending on HR of 1.32 percent.
While this is a relatively small number, it is
positive, indicating that companies are recognizing the need to invest in human capital
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