Türkiye’deki
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Giriş
Ülkemizde Covid-19 tedbirleri kapsamındaki karantina
uygulamaları Covid-19’un yayılımını azaltmayı başardı, diğer
taraftan ekonomiyi ve çalışma biçimlerimizi etkiledi. Virüsün
varlığı halkın zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilerken,
aynı zamanda insanlarda gelir, aile ve gelecek kaygısı yarattı.
Bu rapor, anket sonuçlarına göre aşağıdaki üç soruyu inceliyor:
1. Çalışan ve işverenler bu süreç ile nasıl
başa çıktılar?
2. Türkiye’de pandeminin ilk pik noktası
geçildikten sonra, kurumunuzun işe dönüş
stratejisi nedir?
3. Karantina altında çalışmanın kurumunuz
için kalıcı olabilecek herhangi bir pozitif
etkisi oldu mu?
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Covid-19 ile
Başa Çıkma
Küresel ve ulusal bazda Covid-19 pandemisinin, hem bireyler hem de kurumlar için
birçok açıdan zorlayıcı, daha önce deneyimlenmemiş bir süreç olduğu açıktır.
Bu kapsamda geçmiş 3 aylık döneme baktığımızda bireylerin ve kurumların ilk kez
deneyimledikleri bu süreç ile başa çıkmak üzere yeni stratejiler geliştirdiklerini, iş
modellerini gözden geçirerek bir dönüşüm sürecine girdiklerini görüyoruz.

Bireysel Motivasyon

%11

%24

Özel bir metod kullanmıyor

İyi yaşam uygulamalarını arttırmak
(Yoga, spor, müzik, hobiler, online
arkadaş toplantıları vb.)

%36

%29

Şirket içi online etkinliklere katılmak
(Ekip toplantıları, kahve saatleri,
uzaktan eğitimler,  webinarlar vb.)

Planlama yapmak (Evden çalışma
düzeninin planlaması, iş/özel yaşam
dengesi, günlük yapılacaklar listesi
hazırlama vb.)

Koronavirüs dönemi içerisinde,
katılımcıların motivasyonlarını arttırmak için
uyguladıkları yöntemleri 4 ana başlık altında
değerlendirebilmekteyiz. Buna göre, katılımcıların
%36’sı kurumları tarafından düzenlenen uzaktan
etkinliklere katılmanın, motivasyonlarını arttırmak
için en iyi yol olduğunu belirtmişlerdir. Bu
kapsamda kurumların bu dönemde çalışanlarını
desteklemek üzere devreye aldığı kişisel gelişim
eğitimlerinin, iş dışı sohbet toplantılarının veya
takım aktivitelerinin etkili bir motivasyon aracı
olduğunu söylemek mümkündür.
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Bir sonraki dilimde %29’luk bir oranda
katılımcının çalışma ortamlarını ve günlerini
planlayarak, motivasyonlarını sağladığı görülüyor.
Trafikte geçirilen sürenin kısalması, evden
çalışma sürecinin daha verimli olabilmesi gibi
alt kırılımlar ile katılımcıların %24’ü de iyi yaşam
uygulamalarına zaman ayırmanın bu süreçte
motivasyonlarını arttırdığını ifade ediyor.  
Raporun ilerleyen kısımlarında da İş-Yaşam
dengesi açısından alışkanlıklarımızın önümüzdeki
dönemlerde nasıl değişebileceğine değineceğiz.
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Covid-19 Süreci
Temel Aksiyonları
Şu anda evden mi çalışmaktasınız?

%26
Hayir

%74

Evet

Pandemi süresince hem kurum hem de
bireylerin büyük bir kısmının bu süreç ile
başa çıkmak üzere, hızlı ve etkin stratejilere
odaklanarak aksiyonlarını belirleyerek
harekete geçtiğini biliyoruz.

Covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri
kapsamında, birçok kurum çalışanların
sağlığını korumak ve iş güvenliğini
sağlamak için Mart 2020 itibari ile evden
çalışma modeline geçmiştir. Anket
katılımcılarının büyük bir çoğunluğunun,
söz konusu politikayı destekler şekilde
evden çalıştığını yandaki tabloda da
görüyoruz.

Kurumların bu süreç ile başa çıkmak için
oluşturduğu stratejilere ilişkin cevapları,
önem sırasına göre aşağıdaki gibi  
özetlenebilmektedir.

Dijital teknoloji yatırımı

Çalışan sağlığı için yatırımlar
(Psikolog, evden çalışma için
ek harcama bütçesi, termal
kamera takmak vb.)

Pandemi sürecine özgü çalışma
modelleri geliştirme (Vardiya,
nöbetleşe çalışma, evden çalışma vb.)

Şirket içi iletişimi arttırma
Finansal stratejilerde
değişiklik (Nakit akış
kontrolü, maliyet
optimizasyonu vb..)
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Hükümetin bu süreç için sağladığı destekler,
kurumların kendi inisiyatifleri ile aldıkları
önlemler ve değişen iş yapma şekilleri ile
birlikte; kurumların Üst Yönetim kadrolarının
ve İnsan Kaynakları bölümlerinin alternatif
çözüm arayışları, ilk aşamada kısa dönem
stratejilerini doğurmuştur.  Buna ilişkin,
kısa dönem uygulamaları aşağıdaki şekilde
gruplandırılmıştır:

Covid-19 dönemine hızlı şekilde adapte
olmaya çalışan kurumların, anketimize göre
aldıkları aksiyonların ve bu süre içerisindeki
gözlemlerinin, bazı uygulamalarını kalıcı hale
getirerek iş yapış modellerinde değişikliğe
gidilmesini sağlayacağı görünmektedir.
Başlangıçta geçici olarak devreye alınan
uygulamaların bir kısmının kalıcı hale
getirileceği ifade edilmektedir.

Şirketinizin veya sizin kullandığınız herhangi
bir düzenleme var mıdır?
Finansal destek talebi (Örn: Kamu kredisi
kullanımı, vergi ödemelerinin ötelenmesi, sosyal
güvenlik katkı payının askıya alınması, serbest
meslek sahiplerine sağlanan geçici vergi indirimi,
kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin vb)

%23
%4

Antivirus programı uygulama

%48

Çalışanlara yıllık izinlerini kullandırma

%25

Hayır yok
0%
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İlerleyen dönemlerde, özellikle evden / uzaktan çalışmanın daha yaygın olacağını,
kurum maliyet yapılarının ve iş süreçlerinin de yeni çalışma düzenlerine uyumlanarak
devam edebileceğini söyleyebiliriz. Anket sonuçlarımız da katılımcılarımızın bu
yöndeki pozitif yaklaşımlarının bir özeti niteliği taşımaktadır.

Güncel virüs durumundan edindiğiniz tecrübe doğrultusunda
bundan sonra çalışanlarınıza daha fazla evden çalışma olanağı
tanıyacak mısınız?
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

Evet

Tüm bu süreç, kurumların hızlı karar alma
önceliklerinin yanı sıra; çeşitli yeni fikirler
doğmasını da desteklemiş durumdadır.
Bu paralelde, katılımcılarımızın %45’i
Covid-19 dönemi için kurumlarında bir
Inovasyon yaptıklarını ve uygulamaya
koyduklarını ifade ediyor.

Hayır

Emin Değilim

Bugüne kadar birçok yönetici süregelen
çalışma biçimlerini ve iş yapış modellerini
gözden geçirmiş durumdadırlar. Anket
katılımcılarımızın bu konuda vermiş oldukları
yanıtlara göre kurumlarındaki yeni ve iyi
uygulamalar aşağıdaki başlıklarla karşımıza
çıkmaktadır:
• Üretim yapan kurumların ana iş alanları
dışındaki ürünlerde üretim yapmaları (Pedallı
dezenfektan üniteleri üretilmesi, maske
üretimi vb.)
• İş süreçlerini dijital ortama taşımak (E-İmza,
dijital banka işlemleri onayları, işe alımcılar
için online değerlendirme araçları vb.)
• İşe alımlarda farklı uygulamaların denenmesi
(Online değerlendirme merkezleri,
simülasyonlar ve online strateji oyunları
ile aday değerlendirmelerinin yapılmaya
başlanması vb.)

reedglobal.com.tr
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Kurumların Pik Noktası
Sonrası Eylemleri
Firmaların karantina durumundan nasıl çıkmayı planladıklarına geldiğimizde,
yanıtlar iki ana başlığa odaklanmıştır:
1. Karantinadan fiziksel olarak çıkış- çalışanlar ne zaman ve nasıl işyerlerine geri dönecek?
2. 		Pik sonrası strateji- işletmeler zorlu koşullarda nasıl ayakta kalmaya devam edebilir?

İşyerlerine değişken ve aşamalı geri dönüş
Çalışanları kurumlara geri dönüşleri için
kurumların izlediği tutum dört kategoriye
ayrılabilir:
1. Mümkün olduğunca çok ve hızlı dönüş
2. Aşamalı bir yaklaşım
3. Bir süre değişiklik yok
4. Somut bir planları yok
Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu,
kurumlarının sosyal mesafe tedbirlerini
de içeren aşamalı bir yaklaşım planlarını
tamamladıklarını ya da bir plan üzerinde hala
çalıştıklarını belirtiyor.

“Planımız, ekiplerin tekrar işe dönmesi
ancak bunun aşamalı bir şekilde olması. İki
binamız var, ekipleri bu iki binaya bölebiliriz.
Karantina başlamadan önce birkaç gün evde,
birkaç gün ofiste personel çalıştırıp, herkese
etkileşim fırsatı verip aynı zamanda gerekli
sosyal mesafeye izin vermeyi düşünmüştük.”
Bu kategoriye giren tüm işletmeler, sosyal
mesafe ve hijyeni günlük çalışma rutinine
dahil etmenin yollarını araştırdıklarını
söylemişlerdir.

Enerji sektöründeki bir Genel Müdür’ümüzün
yanıtı, işletmelerin aldığı önlemlerin tipik bir
örneği olarak görünüyor:
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Anket sonuçlarına göre en yaygın
planlar şunları içeriyor:

İş yerlerine hızlı veya
ertelenmiş geri dönüş

• Sadece belirli bir oranda personelin
çalışması; başlangıçta nöbet sistemi ile
çalışma (Ofis doluluk oranı kontrolü, çalışma
saatlerinde değişiklik vb.)

Anket katılımcılarının çoğu işyerlerine
fiziksel olarak dönüş konusuna temkinli
yaklaşırken, diğer tarafta genellikle ihtiyaçtan
kaynaklanan, daha tanımlanmış eylem
planları olan başkaları da bulunuyor. Bunlar
çoğunlukla işyerinden uzaklaşamayan
kurumlar olarak karşımıza çıkıyor.

• Ofis yerleşimlerinin ayarlanması (Çalışma
ortamı düzenlemelerinin kalıcı hale gelmesi,
masalar arası mesafe, plastik separatörlerin
kullanımı vb.)
• Ofislerin her gün derinlemesine
temizlenmesi
• El dezenfektanının yoğun kullanımı
• Personel için kişisel koruyucu ekipmanların
sağlanması
• İş seyahatlerinin optimize edilmesi
ve azaltılması
Belirli bir planı olmayan kurumlar ise “bekle
ve gör” yaklaşımını benimsiyor.
Neticede virüsün yayılmasına ve hükümetin
vereceği önerilere göre tasarlanan her
plan değiştirilebilir. Bu yüzden belki de hiç
gerçekleştirilemeyecek bir eyleme neden
bağlı kalınsın?
Aşamalı ve değişken geri dönüş
kategorisindeki kurumlar da stratejilerini,
hükümet tavsiyesi ve rehberliğine ve/veya
kurumlarının uluslararası uygulama ve
planlarına dayandırmaktadırlar.
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Çalışanların sağduyularına olan inanç
ve talimatlara uyumlanma noktasındaki
istekliliği bazı kurumların politikalarını
yönlendirmektedir. İnşaat sektöründen
bir İnsan Kaynakları Yöneticisinin verdiği
yanıt bunu destekliyor: “Geri dönmeliyiz,
üretemeyince kazanamıyoruz! Sosyal
mesafeyi yönetmenin yolları olacak. İnsanlar
bu süreç ilk başladığında olduklarından
daha uyumlular.”
Ölçeğin diğer ucunda, bazı işletmeler
herhangi birini işyerine geri döndürmeden
önce, COVID-19’un etkisini tam olarak
değerlendirmek istiyor.
BT ve Telekom sektörü işe alım firmasında
çalışan bir İnsan Kaynakları Müdürü; “Açık
fikirli olacağız ve personelin son birkaç aydır
evden çalışırken yaşadığı artı ve eksilere
bakacağız” diyor. “Bu bilgileri toplayana
kadar hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz.”
Görünen o ki kısıtlamalar enfeksiyon
oranına bağlı olarak değişebileceğinden,
yapabilen kurumlar için uzaktan çalışmayı
devam ettirmek mümkün ise bunu yapmaya
çalışmalı ve işyerlerine erken dönüş için
zorlamamalıdır.
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COVID-19 gelecekteki
çalışma ortamını nasıl
değiştirebilir?
Anketimizde, koronavirüs krizi sırasında
alınan önlemlerin operasyonlarda
uzun süreli değişikliklere yol açabilecek
olumlu bir değişiklik yaratıp yaratmadığını
sorduk ve verilen yanıtların kabaca eşit
olduğunu görüyoruz.
Olumlu bir değişim görmediklerini
söyleyenler için iki temel açıklama bulunuyor.
Bunun ilki mevcut durumda kuruluşlarının
performansını analiz etmenin çok erken
olduğu yönünde. İkincisi ise, şimdiye kadar
uyguladıkları önlemlerin çok etkili olmadığı
görüşünü destekliyor. Bu istatistiklere
bakıldığında, farklı sektörlerden bir kısım
katılımcılar, işyerinde olmanın önemli
olduğunu vurguluyor.

Esneklik ve İş-Yaşam Dengesi
Güven kavramı, zorunlu uzaktan çalışma
ile dönüşüme uğramış durumda. Hem
yöneticiler hem de çalışanlar, ekiplerin
uzaktan çalışırken üretken kalabildiklerini
belirtiyor. Bunun bir sonucu olarak, birçok
kurumun uzaktan çalışma taleplerini
reddetmenin bir nedeni olarak belirttikleri
verimlilik kaybını sebep olarak artık
gösteremeyecektir. Ancak bu çalışma
modelinin tüm sektörlere uygun olduğunu da
söyleyemeyiz. Daha önce de belirtildiği gibi,
bazı sektörler ya uzaktan çalışma stratejileri
ve teknolojilerini uygulamakta zorlandılar
ya da yüz yüze etkileşime zaruri olarak
gereksinimleri bulunuyordu.
Birçok anket katılımcısı, karantinaya
bakılmaksızın, ailelerini daha fazla görme
fırsatı ile uzaktan çalışarak gelişmiş bir işyaşam dengesi kurduklarını belirtmiştir.
Hızlı tüketim sektöründen bir Genel Müdür
olan katılımcımız, çalışan refahına yönelik bu
artan odağı aşağıda şöyle özetlemektedir:

Çalışan refahı konusu,
yönetim kurulu gündemlerinin
üst sıralarına doğru taşınacak
ve iş-yaşam dengesi çoğu
insan için eskisinden daha
önemli olacaktır.

The
UK business landscape after the first peak of COVID-19
reedglobal.com.tr
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Dijitalleşmenin hızlanması

İyileşen iletişim ve takım ruhu

Koronavirüs ve takip eden karantina
süreci, birçok kurumun, uzaktan faaliyet
gösterebilecekleri bir aşamaya gelmek için
çalışmalar yapmasını sağlamıştır.

Uzaktan çalışmanın vurguladığı son nokta,
açık iletişim ve kişiler arası artan empatidir.

Bu salgın, kurumların, kamu sektörü
kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen
organizasyonların nasıl işlediğine dair birçok
varsayımı yeniden yazdı. Modaları geçmiş
olsa da ‘hala işe yaradıkları için’ kullanılan
çalışma pratikleri değişime uğrayarak birçok
kuruluş modernleşmeye sarıldı.
Uzaktan çalışma BT sistemlerini her
alanda zorladı, ancak teknolojileri uygun
olmayan kurumlar, sistemlere ve çalışma
uygulamalarına dair bugüne dek yaptıkları
yatırımları hızla yeniden değerlendirmek
zorunda kaldılar.
Bu süreçte kurulumların sadece yeni
teknolojiye yatırım yapması yeterli olmadı,
çalışanların da bu teknolojiye uyum
sağlamaları gerekti. Bazı kuruluşlar yeni
teknolojiler satın almak veya çalışanların
iş yapış biçimleri için mücadele ederken,
pandemi, çalışanların daha esnek olmasına
da yol açtı. Bakım sektöründen İnsan
Kaynakları ve Finans Müdürü bir anket
katılımcımız şunları söylüyor: “Virüsten
önce sanal platformlar kullanmaya
başlamış olsaydık, tüm personel bu
araçları kullanmayabilirdi. Çünkü öncelik
vermeyebilirlerdi. Şimdi herkes kullanıyor
ve adapte oluyor.”

İşyerindeyken, iletişim genellikle doğal
akışında ve ihtiyaca yönelikken, uzaktan
çalışan ekipler, net bir şekilde iletişim kurmak
için daha fazla çaba göstermelidir. Birçok
anket katılımcısının, etkin iletişimin faydalarını
daha iyi gözlemledikleri bu süreç sayesinde
COVID-19 karantinasının kuruluşlarının daha
iyi iletişim kurmasına yardımcı olacağını
belirttiğini söyleyebiliriz. Bunun hem
çalışanların kendi aralarındaki iletişiminde,
hem de kurumların çalışanlarıyla iletişiminde
geçerli olduğunu ve iyileşmeye devam
edeceğini görüyoruz.
Bununla ilgili anonim bir katılımcımız da
“Ekiplerin ve müşterilerin etkili bir şekilde
iletişim kurabilmeleri ve odaklanabilmeleri,
iş stratejisini değiştirme esnekliğine sahip
olmaları ve işi ileriye taşıyabilmeleri hayati
olmaya devam edecek” görüşünü bildiriyor.

BT sistemlerinin yanı sıra, kuruluşların
evlerinden verimli çalışabilmek için mevcut
süreçlerinin çoğunu uyarlamaları ve
dönüşüme öncülük etmek durumunda
kaldıklarını da söylemek uygun görünüyor.

reedglobal.com.tr
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Katılımcılarımızın yukarıdaki görüşleri
destekleyen cevaplarına göre; alışılmış iç
veya dış müşteri iletişiminin frekansının
artacağı ve kullanılan araçların çeşitleneceği
öngörülmektedir.
Uzaktan ekip yönetiminde, işlerin
sürdürülmesinde, çalışma arkadaşları ile
olan paylaşımlarda; temelde her tür iletişim
gereksiniminde; katılımcıların %36’sı gün
içerisindeki etkileşim sıklıklarını arttırmış
olduklarını ifade etmektedir.

%14
Destekleyici
şirket politikası
(İK-Çalışan
iletişiminin
arttırılması,
Mentorluk-Koçluk
programları,
Psikolog desteği
vb.)

%36
İletişim sıklığını arttırmak
(Telefon, e-mail vb.)

Bunun yanı sıra dijital görüntülü iletişim
araçlarının kullanımını arttıran veya hayatına
yeni dahil eden bir kesim olduğunu
görmekteyiz. Katılımcıların %32’si bu
kapsamda Zoom, Teams, Skype ve/veya
WhatsApp gibi dijital iletişim araçlarına
yönelmiş durumdadırlar. Bu kesim, içinde
bulunulan olağanüstü dönemde; daha
önce sık kullanılan geleneksel iletişim
araçlarından (e-posta, mesaj vb.) ziyade
görüntülü platformların daha etkili olduğunu
ifade etmektedir.
%14’lük kesim, çalışanlar arası iletişim
becerilerini arttırmak, daha etkin iletişim
kurmayı desteklemek adına, kurumları
tarafından uygulamaya alınan destek
programlarını kullanmışlardır.
Katılımcıların %18’i ekipler ile iletişimlerinde
herhangi bir sorun yaşamadıklarını
belirtmişlerdir.

reedglobal.com.tr

%18

İletişim sorunu
yaşamadı

%32
Dijital görüntülü iletişim
araçları kullanımını
arttırmak (Zoom, Skype,
Teams, Whatsapp vb.)
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Sonuç
COVID-19’un sebebiyet verdiği kriz ortamının etkileri,
virüs tamamen ortadan kalkana kadar görülemeyecektir.
Reed Türkiye anketi birçok kuruluşun,
belirsiz adımlarla da olsa, normale yakın
bir çalışma ortamına geri dönmek için ilk
adımlarını attığını göstermektedir. Kısa
vadede işverenler için en önemli önceliğin,
çalışanlarının güvenli bir şekilde işyerlerine
geri dönmeleri ve aynı zamanda hayatta
kalmak için almaları gereken önlemlere
öncelik verilmesi olacağı açıktır.

Reed Türkiye, işe alım süreçlerini
kuruluşların bu kriz boyunca da işe
devam etmelerine yardımcı olacak şekilde
uyarlanmıştır. Hizmetlerimiz hakkında
bilgi almak için www.reedglobal.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Birçok kuruluş karantina süresince,
çalışanları, süreçleri, teknolojileri ve
uygulamaları hakkında çok şey öğrenmiş
olacak. Bu bilgileri eylemlere dönüştürerek
önümüzdeki birkaç ay içinde hayatta kalmak
ve gelecek yıllarda büyümek için çok daha
iyi bir beceriye sahip olacaklar.

reedglobal.com.tr
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