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Yapay zekâ, robotik ve otomasyon son derece hızlı bir
şekilde iş gücüne entegre olmakta ve organizasyonlar da
bu hıza yetişmek için gereksinim duyulan geleneksel rol
ve yetkinlik ihtiyaçlarını değiştirmektedir. Bu hızlı değişimle
karşı karşıya kalarak teknolojiyi sürdürülebilir büyüme
için nasıl konumlandırıcağını planlayan kurumlarda insan
kaynakları profesyonelleri öncelikli olarak çalışanlarının
işlerini kaybedecekleri korkusundan sıyrılmaya
başlamakta, bireylerin yapay zekâ ve robotik ile beraber
uyum içerisinde çalışmalarını sağlayacak iş ortamlarını
tasarlamakta ve organizasyon yapılarını bu doğrultuda
gözden geçirmek için hazırlanmaktadır.
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Teknolojinin etkisini pozitif hale
getirmeye odaklanan kurumlar neler
yapıyor?
Günümüz iş dünyası yaratıcı bir yıkımla
karşı karşıya, teknolojik araçlar hiç olmadığı
kadar iş ve özel hayatımızın içerisinde ve
bizler de onlarla sürekli etkileşim halindeyiz.
Yapay zekâ, iş yapış şeklimizde her ne
kadar köklü bir değişikliğe neden olacak
olsa da bu durum genel geçer bilindiği gibi
işlerimizi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor.
Yapay zekâ, iş ortamında insani becerileri
destekleyerek daha verimli çalışmamızın
önünü açıyor, operasyonel süreçlerin
otomotize edilmesi ile iş ortamındaki
yaratıcılığımızı pekiştiriyor, fiziksel güç
gerektiren iş ortamlarında insani kabiliyetleri
zenginleştirerek işlerimizi daha kolay bir
şekilde halletmemize destek veriyor ve
bazı durumlarda insani duygulardan ve
ön yargılardan kaynaklı yapılan hataların
ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Tüm
bunların etkisiyle de, önümüzdeki dönemde
teknoloji entegrasyonunun sonucunda
yaşanabilecek iş kayıplarının, otomasyondan
daha çok, kurumların doğru bir şekilde
organizasyon ve iş mimarilerini hazır hale
getirmemelerinden kaynaklanabileceği
öngörülüyor.

Burada asıl önemli olan nokta, mevcuttaki
işlerin tamamen otomatize olmayacağının
ancak dönüşeceğinin ve dönüşürken de
beraberinde yeni iş kolları ve yetkinlik
ihtiyaçlarını getireceğinin farkında olmak ve
buna yönelik olarak gerekli insan kaynağı
yönetimi stratejilerini oluşturmakta yatıyor.
Deloitte tarafından yürütülen “Future of
Work” araştırmasında da belirtildiği gibi
önümüzdeki 10 yıl içerisinde İşe Alım Uzmanı
tarafından yürütülen işlerini %22’sinin, İnsan
Kaynakları Müdürü tarafından yürütülen
işlerin %11’inin ve özlük ve bordro çalışanları
tarafından yürütülen işlerin de %87’sinin
otomatize olması bekleniyor.1
Yapay zekâ, robotik ve otomasyon ile
birlikte yetenekleri geliştirmeye hazır
mıyız?
Geleceğin iş gücünü yönetmede, kurum
içi süreçlere yönelik doğru yapay zekâ ve
robotikten faydalanmanın yanı sıra, bu
süreçlerde yapay zekâ ile aynı ortamda
çalışacak olan yeteneği geliştirmek ve
yönetmek de daha fazla önem kazanıyor.
Özellikle yeni nesil çalışanların bir kurumda
geçirdikleri süre gün geçtikçe kısalırken aynı
şekilde yetkinliklerin geçerlilik ömürleri de
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kısalıyor. Kuruma doğru yeteneği çekmek
ve bilgiyi elde tutmak adına, iş tanımları ve
içerikleri, teknoloji ve eğitimi kapsayacak
şekilde yeniden tasarlanmalı, liderlik,
kültür, yeni nesil ödüllendirme modelleri
hayata geçirilmeli, organizasyon da benzer
şekilde değişimler ve yaratıcı yıkımlar
karşısında ölçeklenebilecek şekilde çevik
olarak yeniden tasarlanmalıdır. Böylelikle
şirketlerin geleceğin organizasyonunun
tasarlanmasında liderlik ederken,
yeteneği çekme ve elde tutmada rekabet
avantajı kazanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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İşe alıma farklı bir bakış: Yapay zekâ
İnsan Kaynakları uygulamalarında
hayatımızı nasıl değiştiriyor?
Yapay zekâ, işe alım süreçlerine hızlı bir
şekilde entegre olurken en fazla katma
değeri süreçteki insan etkisini ve dolayısıyla
hatalı veya taraflı bir işe alım yapma
olasılığını ortadan kaldırarak bu alanda
sağlıyor. Kuruma en uygun insan profilinin
işe alınıp yerleştirilmesi şirket başarısı için
büyük önem arz ederken, hatalı yapılan
işe alımın maliyetinin ise oldukça yüksek
olduğu biliniyor. Bireyler birbirlerini analiz
ederken farkında olmasalar dahi oldukça
taraflı bir yaklaşım sergiliyor ve bu da
hata yapma olasılığını artırıyor. İşe alım
uzmanları, mülakatlar ve sınavlar aracılığı ile
adayın bilgisini ölçebilirken, çalışanın kurum
içerisindeki performansı üzerinde daha
fazla etkiye sahip olan kişilik ve davranış
özelliklerini ölçmekte oldukça zorlanıyor ve

ne yazık ki hata yapabiliyor. Araştırmalar,
yapay zekânın işe alım sürecinde adayı
analiz ederken, insanlara göre daha
tarafsız kararlar verdiğini gösteriyor. Bu
doğrultuda, önde gelen kurumlar da işe
alımda verimliliği artırmak ve doğru kaynağa
yatırım yapmak için yapay zekâyı süreçlerine
entegre etmeye başlıyor. Yapay zekâ tabanlı
işe alım çözümleri, adaylarla etkileşim
kurabilen, video görüşmelerini analiz
edip değerlendirebilen ve katılımcıların
duygularını anlayabilen chatbotları
oluşturmak amacıyla kullanılıyor.
Farklı sektörlerdeki örneklerle de
desteklenebileceği gibi, önde gelen global
hızlı tüketim ürünleri firmalarından biri işe
alım sürecinde yapay zekâ entegrasyonunu
sağlamak için bu alanda faaliyet gösteren
yazılım şirketleri ile işbirliğine giderek giriş
seviyesinde çalışanları değerlendirmek
için mülakatlarda yapay zekâ kullanmaya
başlamıştır. Yapay zekâ ile desteklenen
bu süreçte; adaylar, online platform
üzerinden yaklaşık 20 dakika boyunca 12
adet nöro bilim temelli oyun oynamakta ve
davranışlarının aranan pozisyon profili ile

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

eşleşmesi durumunda, yapay zekâ aracılığı
ile hazırlanmış sorulara yanıt verdiği bir
mülakata alınmaktadır. Yapay zekânın;
anahtar kelimeler, tonlama ve vücut dili gibi
kriterleri analiz ederek işe alım uzmanları
için notlar almakta olduğu ve süreci verimlilik
artışı sağlayarak hem adaylar hem de işe
alım uzmanları için oldukça kolaylaştırdığı
ortaya çıkmaktadır.
Yapay zekâ, robotik ve otomasyonu
sürdürülebilir büyüme için nasıl
konumlandıracağız?
21. yüzyılın beraberinde getirdiği
yeniliklerin hayatımızı değiştirmesine engel
olamayacağımızı kabullenerek buna yönelik
olarak stratejik planlarımızı geliştirmeye
başlamalıyız. Bu yenilikçi yaklaşımları,
mevcut durumun korunması ve rekabette
var olabilmek için yasaklamak, engel
olmak veya yok saymak yerine; daha iyisini
yapabilmek adına daha fazla öğrenmek,
araştırmak ve çalışanları geliştirmek ve
kurumsal hafızayı korumak amaçlı ele
almalıyız. Otomasyon sebebiyle dönüşen
veya dönüşmesi beklenen işlerin öncelikle
kurum içerisindeki farkındalığını yaratmalı,
yeni iş kolları için yeni yetkinlikleri geliştirme
konusunda aksiyon planları oluşturmaya
hazırlanmalıyız.

Yapay zekâ, işe alım
süreçlerine hızlı bir
şekilde entegre olurken
en fazla katma değeri,
süreçteki insan etkisini
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