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2020, iş yapma modelleri ve duygusu üzerinde 
kalıcı izler bırakan bir yıl oldu. COVID-19 
(koronavirüs) pandemisi, bir sektörün veya 
kurumun faaliyetlerine devam etme kabiliyetini 
ne düzeyde etkilemiş olursa olsun aynı zamanda 
birçok kurumun önünde yeni ufuklar da açtı. 
Bu fırsatlar arasında esnek çalışma modelleri, 
tele-tıp ve beceriye dayalı (skill-based) yetenek 
modellerinin ve dijital dönüşümün getireceği 
değişiklikler sayılabilir. Ortaya çıkan bu 
durumun daha derin yansımaları olduğunu 
da görüyoruz: Pandemi uygulamalarından 
hangileri kalıcı olacak? Hangi esnek ve 
sürdürülebilir çalışma uygulamaları ve insan 
kaynakları yönetim stratejileri büyümenin 
temelini oluşturacak? Herkes için daha parlak 
bir geleceği nasıl yeniden kurabiliriz? 

2020 yılındaki gelişmeler 
göz önüne alındığında 
Türkiye’de kurumlar 2021 
ve ötesinde aşağıdaki 
başlıklara yatırım 
yapacaklarını belirtiyor:

En önemli öncelikler 

Yeni beceri geliştirme 
(reskilling)/beceri 
tazeleme (upskilling)

Çalışanların 
performansını 
iyileştirmek üzere 
şekillendirilen emeklilik 
planı yapısı ve yönetişim

İş gücünün gelecekteki 
ihtiyaçlarını tanımlama 
ve/veya yeniden 
yapılandırma

Laboratuvar zihniyeti 
yerleştirme (yeni yetenek 
modellerini deneme)

Esneklik ve esnek 
kariyer yollarını 
yeniden şekillendirme

Çeşitlilik, eşitlik ve 
kapsayıcı iş ortamı (DEI) 
analitik ve iç görüleri

Diğer odak alanları

Geçtiğimiz on yılın başlangıcında, şirketler kendilerini başarıya götürecek 
yeni yollar aramaktaydı. Kurumlar, insanların ve gezegenin geleceği, yeni 
kariyer yolları ve gelişen roller için aktif beceri tazeleme, insan sezgisini 
iş gücü bilimi ile birleştirerek iş gücü avantajı sağlama ve çalışanların 
sağlık ve zindeliğine, emeklilik planlaması ve finansal zindeliğine ve 
kariyerlerinde ve profesyonel anlamda gelişimlerine bütünsel bir bakış 
açısıyla yönelme gibi konulara yeni yaklaşımlarla odaklandılar. Anlaşıldığı 
üzere, bu konularda ekonomi ve empatinin dengede tutulması pandemi 
sırasında işletmelerin ayakta kalması için çok önemliydi. Bu yaklaşım ve 
bu değerler mutlaka devam edecektir.

Hepimiz benzeri görülmemiş bir sağlık sorunu ve ekonomik krizle 
yüzleşmek durumunda kaldık.  Her birimizi farklı yollara yönlendiren 
bu krizde ülkeler, sektörler ve bireyler bu dönemi benzersiz şekillerde 
deneyimledi. Şimdi karşımızdaki soru şu: Bu dönem süresince 
öğrendiklerimizi içselleştirip gereklilikten doğan bu yenilikleri yeni bir 
çalışma şekline ve yeniden şekillendirme planına nasıl kanalize edebiliriz?

Türkiye’de faaliyetlerini geliştirmeye ve tedarik zincirlerini güçlendirmeye 
çalışan kurumlar, bir yandan da uzun süredir kabul görmüş olan iş yapma 
şekilleri hakkındaki gerçekleri sorgulamaya başladı. Silolar, benzeri 
görülmemiş bir fonksiyonlar arası işbirliği sonrasında ortadan kalkma 
eğiliminde. Dijital ortamda çalışmayı ilk benimseyenler (sanal işe alım 
ve uzaktan çalışma gibi) geç benimseyenlerden daha iyi durumdaydı; 
gecikenler ise dijitalleşme planlarını hızlandırdılar. 

Bu yılki ankete katılan Türkiye’deki 174 İK liderinin yaklaşık yarısı (%49) 
COVID-19 (koronavirüs) pandemisinin işletmelerini olumsuz yönde 
etkilemesini beklemekte olduğunu belirtti. Türkiye’deki insan kaynakları 
liderlerinin yine yaklaşık yarısı (%48), 2021’de yeni beceri geliştirme 
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2020’nin dört yetenek eğilimindeki ilerleme net bir şekilde 
farklılık göstermiştir. Hangisinin hız kazandığı veya ihmal 
edildiğinin kısa bir analizi, 2021’de size rekabette avantaj 
sağlayacak ipuçları sunmaktadır.

• Geleceğe odaklanma,  cinsiyet ve ücret eşitsizlikleri 
üzerine epeyce yol kat etmiş ve çok paydaşlı bir model 
olarak gündeme oturmuştur. Ancak paydaş baskısındaki 
artış, 2020 yılı süresince yerel olarak pek çok kurumda 
duraklamaya uğramış olsa da, paydaş empatisi COVID-19 
(koronavirüs) pandemisi sayesinde özellikle küresel boyutta 
ivme kazanmıştır. İnsanların sağlığına değer verme ve şeffaf 
iletişim kurma konularında geç kalan şirketlerin itibarları zarar 
görmüştür. Finansal zindelik konusunda adımlar atan sorumlu 
işverenler ise kamuoyundan övgü almıştır. Sonuçta bu 
kurumlar yetenekleri çeken bir mıknatıs haline dönüşmüştür.

• Yeni Beceriler Kazanma Yarışı, (Race to Reskilling) beceri 
geliştirmenin (reskilling) veya tazelemenin (upskilling) 
hem bu on yılın en büyük fırsatı hem de en büyük zorluğu 
olacağını öngörmüştür. Pandemi sırasında çalışanların beceri 
geliştirmelerinin veya tazelemelerinin önündeki en büyük 
engelin - yeterli boş zamana sahip olunmamasının - aniden 
ortadan kalkmasıyla birlikte bazı şirketler çalışanlarına 
daha geniş eğitim olanakları sunabilmişlerdir. İş güvenliği 
konusundaki endişelerin tüm zamanlara kıyasla en üst 
seviyeye ulaştığı bu dönemde becerileri tazelemeye karşı 
kayıtsız kalma lüksü bulunmamaktadır. Geniş bir beceri 
yelpazesi sunabilen şirketler, rakiplerini geride bırakacak ve 
öncü konumunu korumak için kritik olan “öğrenen kurum” 
olma yolunda ilerleyecektir.

• Bilimle Anlamlandırma, yapay zekâ ve analitikte etik 
uygulamaları savunmak ile verinin gücünden yararlanmak 
arasındaki artan ikilemi vurgulamaktadır. Ancak veri gizliliği 
ve veri güvenliği, kişilerin takip edilmesinin gerektiği acil 
durumlarda bir süspansiyon görevi görmektedir. Çalışanların 
sağlık verilerinin izlenmesi ve işyerlerinin gözlenmesindeki 
artış sonucunda, 2021’de çalışanlara ilişkin verilerin nasıl 
toplandığı, kullanıldığı ve güvence altına alındığına ilişkin 
cevapları daha dikkatli araştırmak gerekecektir. 

• Deneyimi harekete geçirme,  enerji veren ve empati kuran 
bir çalışan deneyimi ile insanlara ilham verme ihtiyacının 
ana hatlarını çizmiştir. Geniş ölçekte esnek çalışma modelleri 
sunmak, günümüzde çalışan deneyimi konusundaki 
önemli başlıklardan biridir. Ancak bir şirket için öncü 
konumunu korumak, uzun vadeli bakış açısına odaklanmayı 
gerektirmektedir: yetenek değer önermesini bugünün 
ihtiyaçlarına ve yarının nesillerine uygun şekilde yeniden 
tanımlamak; iş ve iş modelleri değişmeye devam etse bile 
“işte olmak” ile kastedileni yüceltmek.

2020-2021 Küresel Yetenek 
Eğilimleri Araştırma raporlarımızı 
okumak için www.mercer.com/
global-talent-trends ve mercer.
com.tr adreslerini ziyaret edin. 

(reskilling)/beceri tazeleme (upskilling) 
çalışmalarına yatırım yapacaklarını ve 
ardından iş gücünün gelecekteki ihtiyaçlarını 
tanımlayacaklarını ve/veya esnekliği ve esnek 
kariyer yollarını yeniden yapılandırıp yeniden 
şekillendireceklerini belirttiler. Buna ek olarak, 
her üç şirketten biri dönüşümü teşvik etmeye 
(beceri kazanma/değiştirmeyi ödüllendirme) 
odaklanma kararı almaktadır. Çalışanların 
performanslarını iyileştirmek için emeklilik 
planı yapısını ve yönetişimi geliştirmek veya 
laboratuvar zihniyeti yerleştirmek (yeni yetenek 
modellerini denemek) gibi iş yapma modellerini 
daha geleneksel yollarla değiştirmeyi teşvik 
eden girişimler, listede daha alt sıralarda yer 
almaktadır (toplamda 12 girişim arasından 
sırasıyla 11. ve 12.). İş modelinin başarılı bir şekilde 
değiştirilmesi tüm tarafların güven duymasıyla 
mümkün olmaktadır.

Güzel tarafı ise bunun salgından daha uzun 
ömürlü olacak olmasıdır. İK liderlerinin %84’ü, 
uzaktan ve ofiste çalışanlardan oluşan hibrit bir 
model ortaya çıktıkça güvene dayalı bir şirket 
kültürünü olduğu gibi koruyacak bir sürecin 
işleyeceğini belirtmektedir. Güven ve empati, 
yan hak hedeflerini iş öncelikleriyle paralel hale 
getirmek, iş gücünün gelecekteki ihtiyaçlarını 
tanımlamak, herkes için esneklik sağlamak ve 
radikal insan kaynakları dönüşümüyle çalışan 
deneyiminde bir değişiklik gerçekleştirmek gibi 
uzun vadeli stratejilerin başarısının temelini 
oluşturmaktadır. Bu stratejilerin tümü de 
yeniçağın gerektirdiği yeniden şekillendirme 
planı için gereklidir.

2020 Küresel Yetenek Eğilimleri Araştırmamızda 
dört ana eğilim öne çıkmıştı: COVID-19 
(koronavirüs) pandemisi ile birlikte bunlardan 
bazılarının hız kazandığı, bazılarının ise durma 
eğilimi gösterdiği açıktır. 2020 yılı boyunca her 
bir eğilimin nasıl bir gelişim gösterdiğini ve 
şirketlerin bu karmaşanın içinde nasıl ileriye 
doğru yol aldıklarını inceleyelim.
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2020’nin ikinci ve üçüncü çeyreğindeki boşluğun ardından iş 
uygulamalarını çok paydaşlı bir modelle uyumlu hale getirme 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Geçen yıl yapılan araştırmada, 
üst yönetime şirketlerinin çok paydaşlı bir model uygulayıp 
uygulamadıklarını sormuştuk. Sadece %35’i bu modeli 
uyguladığını belirtmiş olsa da %50’si 2020’de buna daha 
fazla odaklanmak istediklerini belirtmiştir. 2020’nin sonunda 
şirketlerin, sorumlu yatırım, çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) ölçütlerinde ilerleme sağlayan hedeflerini belirledik. 
Kurumların COVID-19 (koronavirüs) pandemisine karşı aldıkları 
tavır, gelecekteki müşterileri, çalışanları ve hissedarları ile 
etkileşim kurma becerileri üzerinde etkili olacaktır.

Paydaş baskısının etkili olduğu ülkemizdeki şirketlerin çoğu, 
ESG hedeflerini bu amaç doğrultusunda şekillendirmekte 
(%66) ve beşte ikisi (%43) ESG ölçütlerinin gerçekleşmesini 
üst yönetimin sorumluluğu olarak görmektedir (bkz. Şekil 
1). Paydaş empatisi (özellikle paydaş çalışanlar üzerine 
artan odaklanma), 2020’de ortaya çıkmış ve devam etmesi 
muhtemel bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Empatiye 
doğru giden yol, kurumların yan hakları ve çalışanlara ilham 
verecek yetenek değeri önermesini (TVP) nasıl yeniden 
değerlendireceklerine göre şekillenmektedir. 

Yetenekleri paylaşma veya hızlı hareket ettirme, yöneticilerin 
bazı pozisyonların yetenek gelişimi açısından durgun olduğu 
endişesiyle bu yıl odak noktası haline gelmiştir. Şirketlerin 
%60’ı, daha akıcı ve sosyal açıdan sorumlu iş gücü modelleri 
oluşturmak amacıyla yetenekleri dahili olarak ödünç vermeyi 
veya paylaşmayı kolaylaştırırken %21’i değişken/koşullu 
yetenek havuzlarının kullanımını artırmaktadır. 

Geleceğe odaklanma
Şimdi ve gelecekte başarıyı sürdürmek için tüm iş birimleriyle birlikte çalışın

Şekil 2. Finansal eğitim için çalışanlara fırsat sunma 

Kurumların %16’sı, pandemiden önce verdiklerinden 
daha fazla finansal eğitim vereceklerini 
belirtmektedir.%16 
Kurumların %11’i hâlihazırda kullanmıyor olmakla 
birlikte çalışanları için yapay zekâ destekli finansal 
yatırım iç görülerini kullanmayı planlamaktadır.%11 

Şekil 1. Yatırımcılar ve yetenekli personel açısından ESG önemli. Şirketler bu konudaki uygulamalarını nasıl geliştiriyor?

Emeklilik ve finansal zindelik
Çalışanlar bugün için olduğu kadar gelecek için de plan 
yapmalıdır. Pandemi ve küresel ekonomik krizin etkisiyle 
birlikte finansal zindelik, çalışanların genel zindeliği ve refahı 
göz önüne alındığında en önemli faktörlerden biri haline 
gelmiştir. Bazı ülkelerde, hükümetler salgın sırasında emeklilik 
birikimlerine geçici olarak erişim izni vermiştir. Bu çözüm, 
ekonomiyi canlandırmak üzere bireyleri ekstra tüketime teşvik 
etmenin bir yolu olarak gündeme gelmiştir. Tümüyle fonlara 
dayalı bireysel emeklilik sisteminde, çalışanlara finansal 
eğitim sunulması kritik derecede önemlidir; çünkü bunun 
gelecekteki yan haklar üzerinde doğrudan bir etkisi olacaktır. 
Ancak insan kaynakları liderlerinin sadece %16’sı çalışanlarına 
finansal eğitim vermeyi düşünmektedir. Ek olarak, sınırlı 
sayıda katılımcı, fon dağılımlarını aktif olarak izlemekte ve 
değiştirmektedir (bkz. Şekil 2). 

1 Mercer. 2020 Global Talent Trends Study.

ESG hedeflerimizi amacımız doğrultusunda şekillendiriyor ve bu amacın
çalışanlarımız tarafından bilinmesini sağlıyoruz

Üst yönetimi, hedeflere yönelik belirli ESG metrikleriyle değerlendiriyoruz

Tüm üst yönetimin ESG metrikleri üzerinde ortak yükümlülüklere
sahip olmasını sağlıyoruz

ESG hedeflerimizi daha geniş dönüşüm planlarımıza dahil ediyoruz

Yönetim Kurulunun ESG rollerini ve sorumluluklarını netleştiriyoruz

%66

%43

%43

%31

%22
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Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça 2021’deki dönüşüm öncelikleri, 
kritik yetenek havuzlarının oluşumu için iş gücünün yeni 
beceriler geliştirmesinin (reskilling) ve mevcut becerilerinin 
tazelenmesinin (upskilling) hedeflenmesine (%55) ve 
yetenek ve öğrenme ekosistemlerinin genişletilmesine (%52) 
odaklanmaktadır (bkz. Şekil 3). Bu bağlamda Türkiye’deki 
insan kaynakları liderleri, tüm iş gücünü yeni beceri geliştirme 
(reskilling) /beceri tazeleme (upskilling) sürecine dâhil etme 
konusunda dünya genelindeki meslektaşlarına kıyasla daha 
hevesliler: Türkiye’deki insan kaynakları liderlerinin yaklaşık 
yarısı (%47), tüm iş gücünü kapsayan (küresel %23’e oranla) 
yeni beceri geliştirme/beceri tazeleme hedefi için çaba 
harcayacaklarını belirtmiştir. 

İnsan kaynakları liderleri, dönüşümün önündeki en büyük 
engelleri insanların dikkatini dağıtan çok fazla önceliğin olması 
(%53), hibrit iş hayatı göz önüne alındığında çalışanların 
yorgunluğu (%43) ve hayatta kalma ile bütçe yetersizliği arasında 
denge kurmaya odaklanmak (%40) olarak sıralamaktadır. 
Türkiye’deki insan kaynakları liderleri bu noktalara ek olarak 
dönüşümü teşvik etmenin zorlukları söz konusu olduğunda 
diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla çalışanların güven 
ve motivasyonunda bir düşüş olduğunun altını daha fazla 
çizmektedir(Türkiye’de %39’a karşılık küreselde %23).

Benzersiz piyasa koşulları, kurumları yalnızca karşılaştırma 
uygulamalarını benimsemek yerine özel yöntemler 
geliştirmeye zorlamaktadır. Bu nedenle yeni uygulamaları 
iç dinamiklere göre ayarlamak, başarılı bir dönüşüm ve 
becerilerin gelişimini hızlandırmak için kritik öneme sahiptir. 
Bu bakış açısına göre kurumların üçte biri (%33) yapılarını ve 
kültürlerini birbiriyle uyumlandırmak üzere harekete geçmiş 
olup %52’si bu aksiyonları almayı planlamaktadır.

Yeni beceriler kazanma yarışı 
Yeni küresel düzene ayak uydurmak için iş gücünüzü dönüştürün

Kurumların, esneklik sağlama konusunda gayret gösterecek 
olmaları da önümüzdeki yıllarda bir öncelik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye’deki insan kaynakları liderlerinin %48’i, 
esnekliğin dönüşümün merkezi olduğunu ve 2021’de esnekliği 
yeniden şekillendirmeye odaklanacaklarını belirtmektedir. 
Çalışanları yeni becerilerle donatmak ve gelişimlerini 
hızlandırmak, üzerinde önemle durulan uygulamalardır. 
Türkiye’deki insan kaynakları liderlerinin %44’ü, beceriye 
dayalı yetenekleri mobilize etmenin ve geliştirmenin etkili 
yollarını araştırmaktadır. Buna ek olarak önde gelen kurumlar, 
yetenek bazlı ücretlendirme/yetenek çerçeveleri gibi beceriye 
dayalı yetenek stratejileri uygulamayı düşünmektedir. 
Bugün Türkiye’deki şirketlerin %14’ü yeni yetenek modelleri 
oluşturmak için bu stratejileri kullanmaktadır.

Değişime ayak uydurmak için hangi beceriler önemli?

Kurumlar, doğru becerilere sahip olmama konusunda endişe 
duymaktadır: İnsan kaynakları liderlerinin yaklaşık yarısı 
(%48), yeni becerilerin geliştirilmesine veya becerilerin 
tazelenmesine yapılacak yatırımlara öncelik vermeyi 
düşünmektedir. Bu bağlamda, iş ortamına etkili bir şekilde 
uyum sağlayan beceriler listede üst sıralarda yer almaktadır. 
Türkiye’deki insan kaynakları liderleri, dijital ortamda becerikli 
olmayı değişime ayak uydurmak için en kritik özellik olarak 
belirlemiş ve bu konuyu diğer ülkelerdeki meslektaşlarından 
çok daha fazla önemsediklerini ortaya koymuştur (Türkiye’de 
%63, küreselde %39). İnsan kaynakları liderlerinin% 53’ü, 
kendi kendini yönetme/önceliklendirme becerilerini kritik 
yetkinlikler açısından ikinci sıraya yerleştirmiştir (bkz. Şekil 
4). İnsan kaynakları liderlerinin yaklaşık yarısı ise sanal 
işbirliğine (%49) vurgu yaparak uzaktan çalışma becerilerinin 
geliştirilmesini önemsediklerini belirtmiştir. 

Şekil 3. İş gücünün yeni beceri geliştirme (reskilling)/beceri tazeleme(upskilling) planları acil önceliklidir 

Şekil 4. Değişime ayak uydurmak için hangi beceriler önemli? : (en üst 2 ve en alt 2)

Dijital okur-yazarlık becerileri Yenilik yapabilme ve yeni ürün/hizmet geliştirme becerileri

Kendi kendini yönetme/ önceliklendirme becerileri Pazar sezgisi (ticari empati)

%63 %18 
%53 %9 

Yetenek ve öğrenme ekosistemimizi genişletme

Esnekliği yeniden şekillendirme %48

%55

%52

%47
Tüm iş gücüne yönelik olarak yeni beceri geliştirilmesi ve mevcut becerilerin

tazelenmesi hedefine ayrılan finansmanın artırılması

Kritik yetenek havuzlarının oluşumu için iş gücünün yeni beceriler geliştirmesinin
(reskilling) ve mevcut becerilerinin tazelenmesinin (upskilling) hedeflenmesi
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Geçtiğimiz yıl insan kaynakları liderleri, tahmine dayalı 
analitikler kullanarak ve bunları kritik karar alma süreçlerine 
dahil ederek operasyonel sezgiler elde etme konusunda ciddi 
adımlar atmıştır. COVID-19 (koronavirüs) pandemisi, kurumları 
yeni çalışma uygulamalarını benimsemeye iterek onları 
pandemi sonrası ortama daha iyi uyum sağlamak için zayıf 
noktalarını iyileştirme gayreti içine sokmuştur. Bu bağlamda 
kurumların odak noktaları, öğrenme/yeni beceri kazanma (%51), 
esnek çalışmaya yönelik performans verileri (%50) ve stratejik iş 
gücü planlaması (%44) konularında analitiklerden yararlanmada 
yetkinlik geliştirmeye doğru kaymaktadır. Amaç, pandeminin 
şiddetlendirdiği artan belirsizliğe yanıt vermek ve bu zorlu 
zamanlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır (bkz. Şekil 5). 

Artan veri işleme kabiliyeti daha fazla sorumluluk getirmekte 
ve kurumlar da verileri daha hassas bir şekilde kullanmaktadır. 
Kurumların %41’i, uzaktan çalışmaya dair daha fazla veri 
topladıkça çalışan verilerine erişimlerini gözden geçirmiş ve/
veya uygulamalarında etik yönergeler geliştirmiştir. Kurumlar, 
özellikle çalışanların sağlık veya enfeksiyon durumu (%43) ve 
çalışanların yakın aile üyelerinin sağlık/enfeksiyon durumu 
(%41) hakkında kişisel bilgilerin kötüye kullanımına karşı 
önlemler almaktadır.

Güçlü analitik sezgiler, kurumları dönüştürme potansiyeline 
sahiptir ve birçok şirket 2020’de stratejik karar alma 
süreçlerinde önemli ilerleme kaydetmiştir. Pandemi sırasında 
lider-çalışan iletişiminin etkisini izlemek çok önemli bir konu 
olmuştur. İnsan kaynakları liderlerinin %40’ı, lider-çalışan 
iletişimini incelemek üzere gelişmiş bir dinleme yaklaşımı 

Bilimle anlamlandırma
Geleceği şekillendirirken yapay zekâyı insan sezgisiyle destekleyin

sergilediklerini ifade etmektedir. Çeşitli maliyet kontrol 
önlemleri söz konusu olduğunda çalışanların sağladığı 
katkıya yönelik kapsamlı verilerden yararlanmak, pandemi 
sırasında bir başka kritik konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsan kaynakları liderlerinin %36’sı, çalışanların üst düzey 
yöneticilerinin karar alma süreçlerinde ekonomi ve empatiyi 
dengede tutmaya verdikleri katkı hakkında topladıkları verileri 
kullandıklarını belirtmektedir. 

Yan haklarda farklı çalışan gruplarını kapsayıcı bir 
sisteme doğru
Farklı çalışan grubu ihtiyaçlarının ve tercihlerinin daha 
iyi anlaşılmasını hedefleyen bir sonraki aşama, daha 
kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı yan haklar sunmak üzere yapay 
zekâ kullanımından yararlanmaktır. Kurumların %37’si, 
çalışanlarını fiziksel sağlık, refah ve kariyer beklentilerini 
geliştirmeye teşvik eden yapay zekâ kaynaklı motivasyonları 
kullanmak istemektedir. Bu oran 2020’de yalnızca %10 olarak 
gerçekleşmişti. 

Yapay zekâ, yönetici-çalışan iletişiminde de ivme kazanmaktadır. 
Yapay zekânın işe alma ve ücretlendirmede artan kullanımına 
ek olarak kurumların, çalışan deneyimi ve liderlerle çalışanlar 
arasındaki iletişim açısından da veri bilimi ve yapay zekâ tabanlı 
varsayımlardan yararlanmaları gerekmektedir. İnsan kaynakları 
liderlerinin %29’u, yöneticileri harekete geçmeye veya daha 
düşük düzeyde katılıma sahip ve hatta işten ayrılma riski 
taşıyan çalışanlarla iletişim kurmaya teşvik eden tahmine dayalı 
analitikleri kullanmayı planlamaktadır. 

Şekil 5. 2021 için analitik verileri daha iyi kullanmaya yönelik yapılan planlar, insan kaynakları liderlerinin yeni normale geçiş 
sürecini gözler önüne seriyor

Öğrenme/yeni beceri kazanma analitikleri

Esnek çalışmaya yönelik performans verileri 

Stratejik iş gücü planlaması/modellemesi

Piyasa analitikleri ile insan analitiklerinin entegrasyonu

İnsanların teknolojiyi benimsemesine dair ölçütler

Ücret eşitliği analitikleri

Çalışanların finansal sağlıkları ve zindeliklerine dair analitikler

Psikolojik, zihinsel ve duygusal zindelik analitikleri

Fiziksel zindelik analitikleri

%50

%51

%44

%31

%31

%29

%21

%21

%19

Emeklilik portföyü yatırım ölçütleri %8
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Araştırmamız, enerjisi yüksek olan çalışanların daha dirençli, 
kurumda kalma olasılıklarının daha yüksek ve becerilerini 
tazelemeye daha istekli olduklarını göstermektedir. Tüm bu 
özellikler, bir kurumun faaliyetlerine yeniden başlaması ve 
COVID-19 (koronavirüs) pandemisi sonrasındaki ortamda 
ilerleyebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Pandemi, birçok 
krize neden olmuş ve çalışan deneyimini çeşitli yönlerden 
etkilemiştir. Bu yılki araştırmamız, Türkiye’deki şirketlerin 
%83’ünün salgından en çok etkilenen çalışan deneyiminin 
esnek çalışma modeli olduğuna inandıklarını ortaya 
koymuştur (bkz. Şekil 6). Çalışanlara daha iyi bir deneyim 
sağlamak için şirketlerin %53’ü esnek çalışma uygulama ve 
politikalarının çerçevesini genişletip iyileştirirken, %36’sı 
ise 2021’de esnek çalışma modelini hayata geçirmek üzere 
planlama aşamasında olduğunu belirtmiştir. 

Pandemiden önce dünya genelindeki üst düzey yöneticiler 
iş gücünün yalnızca %45’inin  yeni çalışma şekillerine adapte 
olabileceğine inanmaktaydı. Ancak COVID-19 (koronavirüs) 
pandemisi bu inancı çürütmüştür. Bugün, dünya genelindeki 
işverenlerin %90’ından fazlası uzaktan çalışma modelinde 
üretkenliğin aynı kaldığını veya arttığını, %82’si ise COVID-19 
(koronavirüs) pandemisi sonrası esnek çalışma uygulamalarını 
kurumlarında daha da köklü bir şekilde yerleştireceklerini 
belirtmektedir. Salgın ve onu takip eden karantina süreçleri 
işverenleri, güvenilir ve yüksek performanslı bir çalışan deneyimi 
sağlayacak en temel faktörleri değerlendirmeye zorlamıştır. 
Örneğin, Türkiye’deki kurumların %78’i karantinaların çalışan 
davranışlarını “merkezden kontrol etmekten vazgeçme” fırsatı 
verdiğini ve daha yatay ve “denetimsiz” çalışma düzenlemelerine 
doğru yol alındığını belirtmektedir. 

Deneyimi harekete geçirin 
İş deneyimini yeniden tasarlayarak çalışanlara ilham ve enerji verin

Çalışan zindeliği (well-being) , dinamik bir çalışan 
deneyimi açısından kritik öneme sahip
Çalışanların zindeliği, motive edici bir deneyim sunmak 
açısından çok önemlidir; ancak COVID-19 (koronavirüs) 
pandemisi, önleyici bakımda önemli bir gerilemeye yol 
açmıştır. Bu nedenle kurumlar, çalışanlarını sağlıklarına 
özen göstermeye ve uzun vadeli sağlık hedefleri koymaya 
teşvik etmeyi planlamaya başlamıştır. Araştırmamıza göre 
kurumların %45’i planlamalarında önceliği zihinsel veya 
duygusal zindelik stratejisi oluşturmaya vermektedir (örneğin, 
ruhsal yönden sağlıklı olma, bölüm yöneticileri ve liderleri için 
eğitim, ruhsal sağlık göstergelerini değerlendirmek üzere İKBS 
verilerini izleme).

Yeni beklentiler yeni bir insan kaynakları 
yaklaşımı gerektirir
İnsan kaynakları işlevinin öncelikleri söz konusu olduğunda, 
esneklik sağlayacak programları hızlandırmak ve uzaktan iş 
deneyimi için insan kaynakları süreçlerini yeniden tasarlamak 
Türkiye’deki İK liderlerinin gündeminde ilk iki sırada yer 
almaktadır. Ancak 3. sıradaki insan kaynakları işlevlerinin 
dijitalleşmesini hızlandırmak ve 4. sıradaki insan kaynakları 
organizasyon modelini dönüştürmek, ilk iki maddenin 
sağlanması açısından gereklidir (bkz. Şekil 7). Bu, dinamik 
çalışma şekillerine ulaşmak adına geleneksel insan kaynakları 
modellerinden uzaklaşmak anlamına gelir. 

Şekil 7. İnsan kaynakları “çevik” olmak zorunda kalacak

Şekil 6. Esnek çalışma modeline geçişte en çok çalışan deneyimi etkilendi

2 Mercer. 2020 Global Talent Trends Study.
3 Ibid.
4 Mercer. The New Shape of Work Is Flexibility for All, 2020, available at https://www.mercer.com/our-thinking/career/the-new-shape-of-work-is-flexibility-for-all-global.html.
5 Mercer. Designing for Remote Employee Experiences: A Refreshed Approach to HR Transformation, 2020, available at https://www.mercer.com/our-thinking/career/designing-for-

remote-employee-experiences.html.

Nasıl esnek çalışabiliriz?

Her gün görmediğimiz çalışanları nasıl yönetebiliriz? (sanal çalışanlar)

Nasıl işe alım yapabiliriz?

Becerileri ve gerekli olan yeni yetenekleri nasıl geliştirebiliriz?

Kültürümüzü nasıl inşa edebiliriz?

%83

%67

%52

%51

%47

Çalışanların yeni çalışma şekillerine uyum sağlamasına olanak tanıyan
programları ve politikaları hızlandırmak

Uzaktan/hibrit bir iş deneyimi için İK süreçlerini yeniden tasarlamak

İK işlevlerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak

İK organizasyon modelini daha çevik olacak şekilde dönüştürmek

İş gücü dönüşüm planlarına kültürü entegre etmek

%21

%20

%20

%17

%16
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Eğitim amaçlı öncü ve yenilikçi 
bir platform oluşturmak 

İnsan Kaynakları Laboratuvarı 
(HRLab) ile gelişmiş bir çalışan 
deneyimini teşvik etmek 

Hızlı değişimlere uyum sağlamak ve hatta bu veri odaklı devasa 
dünyada hayatta kalmak için mevcut eğilimleri ve gelişmeleri 
izlemek artık her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. 
Bu ihtiyaç, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’yi çalışanlarına yeni eğitim 
platformları sunmaya yöneltmiştir. Mercedes-Benz’in Türkiye 
insan kaynakları departmanı, çalışanların deneyimlerini ve 
bilgilerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturdu. Böylece 
şirketteki herkes gerçek yaşam deneyimleriyle oluşturulmuş 
mevcut bilgi birikimine kolayca erişim sağlayabildi.

Çalışanlar, şirket içinde kazanılan gerçek yaşam deneyimleriyle 
uyumlu bilgilere ihtiyaç duymaktaydı. Şirket, çalışanlarının 
öğrenmek istedikleri konular hakkında bilgi edinebilmelerine 
yardımcı olmak üzere bir platform oluşturmaya karar verdi. 
Mercedes-Benz öncelikle şirket içinden Çevik Çalışma, 
Farkındalık, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Proje Yönetimi gibi 
alanlarda uzmanlığa sahip, deneyim ve bilgilerini diğer 
çalışanlarla paylaşacak gönüllü teknik uzmanları belirledi. Bu 
dâhili eğitmenler, diğer çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve 
dünya genelinde ortaya çıkan yeni becerilere ayak uydurmaları 
konusunda onlara yardımcı oldu.

COVID-19 (koronavirüs) pandemisinden önce, eğitimler sınıflarda 
yüz yüze veriliyordu ve her oturum için sınırlı kapasite vardı. 
Ancak Mercedes-Benz, çevrimiçi toplantı araçları sayesinde 
eğitimlere daha fazla kişinin katılabilmesini sağladı ve kapasite 
sorununu çözdü. Platform, daha fazla kişinin birbiriyle etkileşim 
kurmasına, bilgi ve deneyimlerine paylaşmasına yardımcı oldu. 

Dahili eğitim platformunun lansmanından bir yıl sonra 
Mercedes-Benz, verimliliğini değerlendirmek için tüm 
çalışanlarıyla bir anket yaptı. Anket sonucunda, çalışanların artık 
Büyük Veri, Yapay Zekâ, MS Office araçları, Proje Yönetimi gibi 
öne çıkan konularla ilgili kime ulaşmaları gerektiğini bildiklerini 
ortaya koydu. Çalışanlar ayrıca bu deneyimleri paylaşarak ve 
edindikleri bilgiler sayesinde, kendi deneyimlerini daha kolay 
hayata geçirebildiklerini fark ettiler.

Çalışan memnuniyetinin ana anahtar performans göstergesi 
(KPI) olmasıyla birlikte Türk otomobil üreticisi Tofaş’ta “nasıl 
insan odaklı olabiliriz” konusu gündeme geldi. İnsanları anlamak 
için insan odaklı bir metodolojiden yararlanma gerektiği 
inancıyla, “tasarım odaklı düşünce” yöntemi, sadece müşterileri 
için değil çalışanları için de yenilikçi fikirler ve daha net çözümler 
üretmek açısından Tofaş’ta bir dönüm noktası olmuştur. 

Tofaş’ta insan kaynaklarının görevi, tüm çalışanlara çalışan 
deneyimi perspektifinden bakmak ve İnsan Odaklı Tasarım 
yöntemiyle çevik projeler geliştirmekti. Şirket, bu yaklaşımı 
İK Laboratuvarı adlı bir program tasarlamak üzere kullandı. 
Bu süreci başlatmadan önce İK ekibi, literatür araştırması 
yaptı ve diğer şirketlerin uygulama yöntemlerini ve ürünlerini 
inceledi. Tofaş’taki İK Laboratuvarının amacı, İnsan Odaklı 
Tasarım yöntemini uygulayarak daha iyi bir çalışma ortamı 
sağlamak, süreçleri yeniden tanımlamak ve çalışan deneyimini 
iyileştirmekti.

Programın ilk bölümü, 2016 yılında müşteri deneyimi ekibi 
ve insan kaynaklarının ortak çalışmasıyla pilot uygulama 
olarak başlatıldı. 2017’de bu uygulama, tüm İK işlevlerini 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Belirlenen sorunlar için 
hızlı ekipler oluşturuldu ve altı ay içinde çözüm önerileri 
istendi. Sonraki yıl, ekiplere özel danışmanlar atandı ve en iyi 
danışmanlar ve projeler seçildi. 2019 yılında, insan kaynakları dışı 
departmanlardan gönüllü olarak başvuranlardan oluşan ekiplere 
ideal çözüm önerileri sunmaları için üç ay süre tanındı. 

Program, Tofaş’ın Çevik Metodolojiye geçişinin temellerini 
oluşturdu. Ayrıca, bu projelerin uygulanması sonucunda çalışan 
bağlılığı ölçümlerinde alınan puanlar da yıllar içinde iyileşti. 
İnsan kaynakları Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş ve bugüne 
kadar büyük bir katılımla devam eden bazı proje örnekleri 
şunlardır: danışmanlık ve koçluk programları, saha çalışanları için 
aile okulu, çevrimiçi arama platformu ve işyeri emzirme odaları.
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Öneriler 
İlerlemek için ne yapabilirsiniz?

Organizasyonel sürdürülebilirlik modelinizi 
gözden geçirin.  Ölçülebilir ESG metriklerini 
yönetim kurulu ve üst yönetimin hedefleri arasına 
koyarak tüm paydaşların beklentilerini dengelemek 
üzere harekete geçin. İnsan kaynakları da kendi 
süreçlerinde ESG ölçütlerini dikkate almalıdır. 

Hızlı ve kolayca yeniden tasarlanabilen 
deneyimlerle başlayın. İlk işe girişteki çalışan 
deneyimini iyileştirmek, katılımı ve elde tutmayı 
artıran somut faydalar sağlar. İnsanlara bütüncül bir 
yaklaşım göstererek onları önemsediğinizi gösterin. 
Esnek çalışma, sadece bir vaat olarak kalmamalı, bir 
uygulama haline getirilmeli.

Sizi geleceğe taşıyacak olan yetenekli çalışan 
özelliklerini belirleyin.  Bu yeteneklerin güçlü 
ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyin; 
onları güçlendirerek ve eğitim fırsatları sunarak 
kariyerlerine yatırım yapın.

İnsan kaynakları süreçlerinizi, güçlü analitik 
araçlar kullanarak tasarlayın. Kurumunuzun analitik 
yeteneklerini belirleyin ve iş akışınızı etkili bir 
şekilde yönetmek için güçlü ölçütler kullanın.

Çalışanlarınızı dinleyin. Kurumun geliştirilmesi 
gereken alanlarını belirlemek söz konusu olduğunda 
çalışanlar kilit paydaşlardır. Çalışanlarınızın iş 
deneyimlerini dinleyip anlayın ve onları ileriye 
götürecek aksiyonlar alın.

Yeni çalışma şekillerine uyum sağlayın. 
Çalışanlarınızın bağlılığını, motivasyonunu ve 
yeni çalışma şekline uyumluluğunu artıracak yeni 
deneyimleri “birlikte oluşturmak” için tasarım odaklı 
düşünce yöntemine ve etkileşimli süreçlere başvurun.

İş süreçlerinizi gözden geçirin.  Çalışanların stratejik 
görevlerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için iş 
süreçlerinizi optimize edin. Kurum genelinde çevik 
çalışma yöntemlerini yaygınlaştırın ve çalışanlarına 
rehberlik etmek ve koçluk yapmak için liderlerin ilgili 
yetkinliklerini geliştirin.

Tanımlayıcı ölçütlere ek olarak tahmine dayalı 
analitiklerin kullanımını yaygınlaştırın.  Stratejik 
hedeflerinize ulaşma yolunda karar verme süreçlerine 
katkıda bulunacak temel İK ölçütlerini belirleyin. 
Analitik araçların etkili kullanımını teşvik edecek 
TPG’leri belirleyin.

Liderlik becerilerine yatırım yapın. Stratejik 
hedeflerinize ulaşmada ve diğer çalışanların 
ilerlemesinde kilit rol oynayan liderlerinizin güçlü 
yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini belirleyin. 
Eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak liderlik 
becerilerini geliştirin.

Empati kültürü oluşturun.  Kurumun performansını 
iyileştirme potansiyeline sahip olan çalışan 
deneyiminin gücünden yararlanın. Empati ve 
kapsayıcılık ile verimlilik ve üretkenlik arasında bir 
denge kurun.

Şirketinizin dönüşümüne başlarken Dönüşümünüzü hızlandırıcı öneriler

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Sonuç

2021’i nasıl hatırlayacağız? Bir nesilde bir kez ortaya 
çıkan bu pandemi, şirketlerin amaçlarını yeniden 
belirlemeye odaklanacakları ve daha adil ve 
kapsayıcı bir toplumu nasıl sürdürecekleri üzerinde 
düşünecekleri gerçek bir dönüm noktası olacak mı? 
Yoksa eski çalışma yöntemlerine geri mi döneceğiz?

Zaman gösterecek. 2021, şirketlerin “normale dönüş” 
aşamasından “yeniden şekillendirme” aşamasına 
geçişine tanıklık edecek olsa da, bu çabanın uzun 
vadede başarıya ulaşması için kriz zihniyetinden 
vazgeçmek gerekmektedir. Bunun sonucu olarak 
sürdürülebilirlik ve üretkenlikteki iyileşme önümüzdeki 
yıl içinde mümkün olacaktır. 

Kurumlar yeni bir çalışma şekli tanımlamaya 
başladıkça, her birinin kendine özgü zorluk ve fırsatları 
olan farklı yeniden şekillendirme yolları keşfettiklerini 
görmekteyiz. Yeniden şekillendirme planlarını 
etkilemekte olan küresel salgın, önemli değişimleri 
beraberinde getirmiştir. Neyin önemli olduğuna dair 
algıların değişmesiyle birlikte tüketiciler, çalışanlar 
ve işverenler eskisinden farklı şeylere değer vermeye 
başlamışlardır. Bunun sonucunda ise motive edici yan 
hakların ve yetenek değeri önerisinin yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Kurumlar, faaliyetlerini 
sürdürebilmek ve ilerlemek için iş ve çalışma 
modellerinde esnekliğe öncelik vermek durumundadır. 
Yatırımcılar ve işverenler için yeni bir sorumluluk 
alanı olan sürdürülebilirlik için ticari uygulamaların 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ise 
sorumluluk bilinciyle yatırım yapma, liderlerin empati 
kurması ve insanlara eşit muamele etme olarak 
karakterize edilebilir. 

2021 ve ötesinde insan kaynakları stratejilerinizi 
yönlendirecek öneriler hakkında bilgi sahibi 
olmak için www.mercer.com/global-talent-trends 
ve mercer.com.tr adreslerini ziyaret edin. 

6 Mercer. “The New Shape of Work,” available at https://www.mercer.com/our-thinking/career/the-new-
shape-of-work-covid-19.html.

11

http://www.mercer.com/global-talent-trends 
http://mercer.com.tr
https://www.mercer.com/our-thinking/career/the-new-shape-of-work-covid-19.html  Mercer. 2020 Global Talent Trends Study
https://www.mercer.com/our-thinking/career/the-new-shape-of-work-covid-19.html  Mercer. 2020 Global Talent Trends Study


Mercer olarak parlak bir gelecek 
kuracağımıza inanıyoruz.

Birlikte, iş hayatını yeniden tanımlıyor, 
emeklilik ve yatırım getirilerini yeniden 
şekillendiriyor, sağlık ve zindeliğe 
ulaşmanızı sağlıyoruz. Bugünün ve 
yarının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. 
Verileri çözümlüyor, insan eliyle 
uyguluyor, fikirleri eyleme dönüştürüp 
değişimin fitilini ateşliyoruz.

Müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız 
ve topluluklarımız için sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir gelecek amacıyla 70 
yılı aşkın bir süredir güvenilir tavsiye ve 
çözümler sunuyoruz.

Ekonomi ve empatinin insanların 
hayatında fark yarattığı bir dünyaya 
hoş geldiniz.

Welcome to brighter.
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