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Marka konsepti, yerel olarak üretilen markasız ürünlerin satışını, 
üretim yöntemleri, dağıtım ağları ve iletişim araçlarındaki gelişmele-
ri kullanarak kitlesel pazarlamaya dönüştüren öncülere kadar uzanır. 
Bu birtakım güçler, aralarında Unilever, Procter & Gamble, Johnson 
& Johnson bulunduğu 19’uncu yüzyılın ticari devleri için başarıyı 
yaratmışlardır.  

Colgate-Palmolive’in eski marka yöneticisi ve müşteri pazarlama 
CEO’su olarak, marka konseptinin, çalışanlar için ideal bir iş tecrübe-
si yaratmak ve bu tecrübeyi yönetmek için kullanılabileceğinin farkı-
na vardım. Bu yaklaşımın hem çalışanlar hem de işverenler açısından 
bir kazan-kazan ortamı yaratabileceğine inandım. Bu düşüncelerim 
1990’lı yıllardan itibaren pek çok şirket yöneticisi tarafından da kabul 
gördü. Yöneticiler markanın, nitelikli çalışanları işletmeye çekme, 
elde tutma ve adanmışlık düzeylerini geliştirmeye olan katkıları 
görmeye başladılar. Tüketici markası nasıl bir ürünün müşterilere 
sunumuna rehberlik ediyorsa, kurumsal marka organizasyonun 
paydaşlarıyla olan ilişkilerini yönlendiriyorsa, işveren marka yöne-
timi de, arzulanan iş tecrübesinin neyi hedeflendiğine ve bu gerçek-
liğin nasıl duyurulacağına temel oluşturur.   

İşveren Markası ve İşveren Marka Yönetiminin, İK, Pazarlama ve 
icradan sorumlu yöneticiler tarafından kısa sürede benimsenmesinin 
altında yatan motivasyonları şu şekilde özetleyebilirim:  

a. İşverenin, işe alma sürecine hakimiyetini geliştirmek. 

b. Çalışanlara sunulan gerçek iş tecrübesinin, marka ile uyum 
derecesini geliştirmeyi sağlayacak bütünsel bir yaklaşıma sahip ol-
mak. 
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c. İşgören devri, devamsızlık, adanmışlık düzeyi, üretkenlik gi-
bi iş tecrübesi ölçütleri için genel bir çerçeve ve güçlü bir temel oluş-
turmak. Bu çerçevede organizasyonun “En Gözde Şirketler”,  “Çalışı-
labilecek En İyi Yer” gibi listelerde yer alması çalışanların işverenle-
rine karşı olan tutumlarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.   

d. Geleneksel olarak idari faaliyetlerin ön planda olduğu İK 
fonksiyonun etkinliğini ve duruşunu geliştirmek. Günümüzde yük-
sek nitelikli çalışanların sayısının artması ve işçilik maliyetlerinin 
toplam maliyetlerin % 50’sini aşması, İK fonksiyonun, pazarlama ve 
iletişim rolünü üstlenmesini ve stratejik bir kimlik kazanmasını ge-
rekli kılmaktadır. İK bu rolüyle organizasyonun stratejik planlama ve 
uygulamalarının kalbinde yer almalıdır.  

Türkiye’de yaşamış olduğum tecrübeler sırasında, İK departman-
larının idari faaliyetlere gerektiğinden fazla zaman ayırdığını göz-
lemledim. Oysa dünyada İK’nın rolü değişiyor ve İK tarafından su-
nulan pek çok hizmet sorgulanıyor. Organizasyonlar İK’nın asli gö-
revleri içinde yer alan bir takım hizmetler için dahi dış kaynak kulla-
nımına gidiyorlar. Bu değişimin etkilerinin kısa zaman içerisinde 
Türkiye’de de hissedileceğini düşünüyorum. Kısacası İK profesyone-
li olmanın güçleştiği bir döneme giriyoruz. Bu baskılar İK’yı daha 
stratejik ve daha iş odaklı olmaya zorlayacaktır. İşveren Marka Yöne-
timi, İK’nın değişimin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde değer 
yaratmasını ve yarattığı değeri net bir şekilde tanımlamasını sağlaya-
cak güçlü araçlar sunmaktadır. Özellikle yeni bir stratejik yön, bir-
leşme ve devralmaların yönetimi, yeni bir rekabet tehdidinin savuş-
turulması ya da yeni bir CEO’nun gelişi gibi durumlarda İK Direktö-
rünün, Finans Direktörü ile birlikte stratejik tavsiyelerin anahtar 
kaynağı olacağını düşünüyorum. 

İşveren Marka Yönetimi geçici bir trend değildir. Tüketici marka-
sının temelleri yaklaşık 80 yıl önce atılmıştır ve hala pazarlamanın 
temel disiplini olma özelliğini korumaktadır. Aynı şey İşveren Mar-
kası için de geçerli olacaktır. Ancak burada İşveren Markasının, gö-
rüntü ve stil ile sınırlı olmadığının anlaşılması önemlidir. Pazarlama 
profesyonelleri uzun dönemli etkinin, reklam ile değil gerçek marka 
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tecrübesi ile yaratıldığının uzun süredir farkındadır. Reklam kuşku-
suz önemli bir role sahiptir, fakat reklamın etkili olabilmesi için bir 
gerçekliğe dayanması gerekir. İşveren Markası işverenin 
SÖYLEDİKLERİ ile değil, YAPTIKLARI ile oluşturulur. 

Bu yolculukta başarılı olmanızı sağlayacak anahtar kuralları ise şu 
şekilde sıralayabilirim:  

a. Şirketinizde iş tecrübesi açısından neyin farklı, çekici ve gerçek 
olduğuna konsantre olun. Temas noktaları önerdiğiniz gerçekliği 
ortaya koymalıdır. 

b. Standart her yerde geçerli bir İşveren Markası olmadığını 
unutmayın. Yaptıklarınız size yalnızca size ait olmalı. 

c. İK bunu yalnız başına başaramaz, İşveren Marka Yönetimi ça-
lışmalarına diğer fonksiyonlar ve tepe yönetimi de dahil edilmelidir. 

d. CEO çalışmalara aktif olarak katılmalı ve bu projeye tüm dikka-
tini vermelidir. 

Elinizdeki bu kitabın işveren marka yönetimi çalışmalarınıza ışık 
tutacağına inanıyor ve bu iş disiplininin geliştirilmesi ve uygulanma-
sında sizlere başarılar diliyorum. 

 
 
 
Simon Barrow  
PiB Londra  Yönetim Kurulu Başkanı 
İşveren Markası Konseptinin Yaratıcısı 

 
 





 

Önsöz 
 

 

 

 

İK uygulamalarının tarihsel gelişimini ana hatları ile incelediğinizde, 
genel yönetim uygulamaları ile paralellik gösterdiğini görebilirsiniz. 
Aradaki tek fark İK’nın “biraz” geriden gelmesidir. 

1980’li yıllar ve öncesini düşünün. Arz sınırlı, talep yüksek. Para-
nız var, fakat ikinci sınıf bir otomobil satın almak için dahi sıraya 
giriyorsunuz. Dünyanın pek çok yerinde insanlar Amerikan malları-
na ulaşabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İK cephesinde de 
durum pek farklı değil. İnsanlar iş bulmak için kıyasıya bir rekabet 
içindeler. Ayrıca bu durum hemen hemen herkes için geçerli. Çok iyi 
bir üniversiteden mezun olmanız durumu değiştirmiyor. Çünkü 
yapılacak işler sınırlı. Yabancı dille öğretim yapan üniversitelerin 
mezunları prospektüs okumaları için işe alınıyor.  

Ortak Nokta: Müşterilerin ya da çalışanların ne düşündüğü, ne hissetti-
ği patronlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. 

1990’lı yıllarda Japonya’nın yükselişiyle birlikte kalite dönemi 
başlıyor. Ürün ve hizmet kalitesi işletmelerin rekabet gücünün temel 
belirleyicisi haline geliyor. Patron ve yöneticiler önce müşteriyi daha 
sonra çalışanları keşfediyorlar. Çünkü müşterilerin beklentilerini 
karşılayacak yüksek kalite standartlarına, çalışanları göz ardı ederek 
ulaşmak mümkün olmuyor.  

Ortak Nokta: “Müşteri kraldır” şeklinde başlayan söylemler, “çalışanlar 
en değerli varlığımızdır” şeklinde devam ediyor. 

2000’li yıllara gelindiğinde müşterilerine kaliteli ürün/hizmet 
sunmayı başaramayan şirketler pazardan siliniyor. Bunun yanında 
ayakta kalabilen şirketlerin hemen hemen tümünün kaliteli 



 
 
 
 
 
 
 
14      İŞVEREN MARKASI 
 

ürün/hizmet sunmaları, kalitenin “fark yaratma” özelliğini ortadan 
kaldırıyor.  

İK için de durum pek farklı değil. Artık hemen hemen tüm ciddi 
şirketler, çalışanlarının memnuniyetine gerçek anlamda önem veri-
yorlar. Bu durum nitelikli çalışanları organizasyona çekmek ve elde 
tutmak için “çalışan memnuniyeti” gibi geleneksel yaklaşımların 
ötesine geçmeyi zorunlu kılıyor.  

Ortak Nokta: “Kalite” ve “Çalışan Memnuniyeti” kavramları başarının 
ön şartı haline gelirken rekabet avantajı yaratma güçlerini yitiriyorlar. 

Bu durumu erken fark eden şirketler, sundukları 
ürün/hizmetlerin sembolik özelliklerini ön plana çıkartarak, ciddi 
“marka” yatırımı yaptılar. Ülkemizde Turkcell, Mavi, Pegasus, OPet 
gibi markalar bu anlayış sonucunda ortaya çıktı. Bu treni kaçıranlar 
ise, güçlü markalar yaratmayı başaran şirketlerin taşeronu haline 
geldiler.  

Şimdi benzer gelişmeler İK alanında yaşanıyor. Son iki yıl içinde 
özellikle yabancı ortaklı şirketler İşveren Markalarına ciddi yatırım 
yapmaya başladılar. Hatta bu şirketlerin bir çoğunda “Recruitment 
Manager” unvanları “Employer Brand Manager” olarak değiştirildi. 
İnsan kaynaklarında tam bir paradigma değişimi yaşanıyor.  

Yerli sermayeli şirketler ise birkaç istisna dışında gelişmeleri iz-
lemekle yetiniyor. Konu ile ilgili ciddi bir çalışma maalesef yok. An-
cak bu şirketler sahip oldukları nitelikli insan kaynağını kaybettikle-
rinde ise iş işten geçmiş olacak. İşin kötü tarafı marka konusunda 
kaybedilen cepheleri geri almak çok zor. Çünkü marka tamamen 
algılarla ilgili bir kavram. Eğer rakibiniz sizden önce davranır ve 
insanların zihninde “çalışılabilecek en iyi yer” imajı yaratmayı başa-
rırsa artık bunu kolay kolay değiştiremezsiniz. 

Ortak Nokta: Pek çok şirket, kaliteli mal/hizmet sunmasına rağmen güç-
lü bir tüketici markası yaratamadığı için müşterilerini kaybetti. Şimdi yine 
pek çok şirket güçlü bir işveren markası yaratamadığı için, nitelikli insan 
gücünü kaybetme riski ile karşı karşıya.  
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Ancak bu seferki kayıp, söz konusu şirketlerin kaliteli mal/hizmet 
sunma yeterliliğini ortadan kaldıracak kadar büyük olabilir. Bu ne-
denle İşveren Markasını şirketler için bir var olma stratejisi olarak 
görüyorum ve konuyu bu bakış açısı ile ele aldım. Kitabı hazırlarken, 
teori ile pratiği birleştirerek hem konuya ilişkin kapsamlı bir bakış 
açısı, hem de uygulamaya yönelik tavsiyeler sunmaya çalıştım. Fikir-
lerimin İşveren Markası yolculuğunuzda yararlı olacağını umuyo-
rum. 

TEŞEKKÜR 

Özellikle işveren markası konusundaki çalışmalarım sırasında verdi-
ği geniş çaplı enformasyon desteğinden dolayı Realta’nın kurucu 
ortağı Ali AYAZ’a teşekkür etmek isterim.  

Değerli meslektaşım Simon BARROW’a kitabın olgunlaşmasına 
sağladığı katkıdan dolayı müteşekkirim. Onun aktif katılımı ve yol 
göstericiliği olmasaydı bu kitap asla son haline ulaşmazdı. 

Deniz ÇELEBİ, Simge SEZER ve Erman AKDENİZ’e  işveren 
markası konusunda yaptığım araştırmalara destek verdikleri,  

Eşim Ebru ve oğlum Barensel’e bu proje üzerindeki çalışmalarıma 
sabır gösterdikleri için teşekkür ediyorum. 

 

  

Türker BAŞ 
Ocak 2011  
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Ülkemizde işsizlik oranı % 20’lere yaklaşmasına rağmen nitelikli 
işgücü temininde halen büyük güçlükler yaşandığı bir gerçek. Beş 
büyük kariyer sitesinde yer alan yaklaşık 130 bin iş ilanı bu durumun 
en somut göstergesi. Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi’nin 
(IMD) 61 ülkeyi içeren Dünya Rekabet Yıllığı Raporu’nda ise, Türki-
ye işgücü niteliği açısından 51’inci sırada yer alıyor. Romanya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya gibi eski Doğu Blok’u ülkeleri dahi nitelikli 
işgücü açısından Türkiye’den daha iyi durumdalar. Tüm bunlara ek 
olarak Avrupa Birliği (AB), “Mavi Kart” uygulamasıyla Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerdeki nitelikli işgücünü çekmeyi planlıyor. 
Özetle McKinsey’in 21’inci yüzyıla yönelik öngörüleri içinde yer alan 
“Yetenekler Savaşı” Türkiye’de hem daha yoğun, hem de daha acı-
masız yaşanacağa benziyor. Çünkü AB’deki gelişmiş ülkelerde sade-
ce “bilgi işçisi” için yaşanan “nitelik sorunu”, bizde “sanayi işçisi” 
için dahi söz konusu. 

İşte bu ortamda nitelikli çalışanları işletmeye “çekmek” ve “elde 
tutmak” büyük önem taşıyor. Çünkü işletmelerin başarısı fiziksel 
varlıklardan ziyade insan kaynağına bağlı. Eğer yeterli sermayeye 
sahipseniz en yüksek teknolojiyi satın alabiliyorsunuz. Ancak bu 
teknolojiye hayat verecek nitelikli insanları yukarıda açıklanan ne-
denlerden dolayı bulmak ve elde tutmak o kadar kolay değil. 

Yetenek sorunu, işletmeleri standardın altındaki adayları işe al-
mak durumunda bırakıyor. Tabi bu yaklaşım günü kurtarsa da uzun 
vadede kaçınılmaz olarak sorun yaratıyor. Amerika’daki elli dört 
şirket üzerinde yapılan bir araştırma, niteliksiz bir personelin işlet-
meye olan maliyetinin o çalışana ödenen toplam ücretin ortalama 24 
katı olduğunu gösteriyor. Araştırmayı yapan Bradfort Smith’e göre 
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bu maliyet ilgili kişinin meslek hayatı boyunca yaptığı hatalardan, 
verdiği yanlış kararlardan ve kaçırdığı iş fırsatlarından kaynaklanı-
yor. Niteliksiz personelin, çalışma ortamı ve diğerlerinin iş motivas-
yonu üzerindeki olumsuz etkileri de dikkate alınırsa bu maliyetin 
daha da artabileceği söylenebilir. 

Çalışanların elde tutulması ise işin diğer yönünü oluşturuyor. 
Bhatnagar ve Srivastava’nın (2008) 23 ülkedeki, 33.000 işvereni kap-
sayan araştırma sonuçları, örgütsel bağlılığın önemli bir sorun haline 
geldiğini gösteriyor. Bu araştırmaya katılan yöneticilerden yaklaşık 
% 90’ı, değişen piyasa şartlarının nitelikli işgücünün elde tutulmasını 
giderek zorlaştırdığını ifade etmiş durumda. 

Şimdi, piyasa şartlarının tüm çalışanları elinizde tutmanızı önle-
diğini düşünebilirsiniz. Aslında bu tür bir zorunluluk da yoktur. Bir 
kısım çalışanın yenilenmesi işletmeye dinamizm katarak performansı 
dahi yükseltebilir. Burada kritik nokta kimlerin işten ayrıldığıdır. 
Eğer işten ayrılan kişiler yerine daha iyilerini alamazsanız tehlike 
çanları çalmaya başlayacaktır. David Oglivy’in ifade ettiği gibi “Eğer 
hepimiz kendimizden ufak kişileri işe alırsak, kısa zamanda cücelerin 
çalıştığı bir şirket haline geliriz. Eğer kendimizden büyükleri işe alır-
sak, devlerin şirketi oluruz” Tabi bu tür kişileri bulabilirsek! 

Geleneksel insan kaynakları uygulamalarının ise bu sorunları 
çözmede yetersiz kaldığı gayet açık. Artık sadece sayfa sayfa iş ilanı 
vererek istenen nitelikte personel bulma dönemi gerilerde kaldı. 
Üniversitelerde yürütülen bildik tanıtım faaliyetleri ve kariyer günle-
ri de işe yaramıyor. İşletmeler çalışan kalitesini yükseltmek için ton-
larca para harcamalarına rağmen bir türlü arzuladıkları sonucu ala-
mıyorlar.  

İşveren Markası kavramı ise insan kaynaklarını bu çıkmazdan 
kurtaracak potansiyele sahip. Simon Barrow tarafından 1993 yılında 
ortaya atılan kavram, sahip olduğu bütüncül bakış açısı ile insan 
kaynakları faaliyetlerinin koordineli olarak yürütülmesini sağlayacak 
güçlü bir çerçeve sunuyor. Ayrıca güçlü marka yönetimi teknikleri-
nin personel tedarik sürecinde kullanılması insan kaynakları faaliyet-
lerine yepyeni bir boyut kazandırıyor. Özetle işveren markasının 
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üzerinde çok konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen strate-
jik insan kaynaklarının anahtarı olduğunu söylemek mümkün. 
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İK Nasıl Stratejik Olur? 
 

 

 

 

İK yaklaşık yirmi yıldır stratejik olma çabası içerisinde. Personel de-
partmanlarının levhaları İnsan Kaynakları olarak değiştirildiğinde, 
pek çok kişi bunun basit bir unvan değişikliği ötesinde bir anlam 
ifade edeceğini düşünüyordu. Tepe yöneticilerinin “çalışanlarımız en 
değerli varlığımızdır” gibi söylemleri de bu umutları pekiştirdi. Fa-
kat gelişmeler maalesef beklendiği gibi olmadı. İnsana verilen önem 
“söylem” boyutu ile sınırlı kaldı. Hatta günümüzde pek çok organi-
zasyon bırakın İK’ya stratejik bir rol vermeyi, İK tarafından sunulan 
hizmetleri farklı şekillerde temin etmenin yollarını arıyor.  

Durumun farklı olduğunu iddia edenler lütfen bana İK profesyo-
nelleri için kullanılan “arka ofis”, “destek”, “maliyet kalemi”, “da-
nışman” gibi ifadelerin ne ölçüde stratejik olduğunu açıklasın. Yöne-
tim Kurulu Üyeleri arasında İK’dan sorumlu bir direktörün bulun-
duğu kaç şirket sayabilirsiniz? Böyle bir yapının bulunduğu şirket-
lerde dahi İK direktörünün yetkileri sınırlıdır. İK, en iyi durumda, 
kurulun “genç” üyesi olarak algılanır ve kararların şekillenmesinden 
ziyade, uygulanmasına yardımcı olması beklenir.  

Konu ile ilgili araştırmalar bu durumun, tepe yöneticilerinin, 
İK’nın ürettikleri çözümlerin iş sonuçlarına katkısını görememele-
rinden kaynaklandığını gösteriyor. Buna göre yöneticiler, İK profes-
yonellerini tepkisel davranmak, olayların gerisinde kalmak ve hiçbir 
yere gitmeyen çok sayıda inisiyatif üreterek zihinleri karıştırmakla 
suçluyorlar. İşin ilginç tarafı, çalışanlar da İK hakkında yöneticilerle 
paralel bir yargıya sahipler.   

Oysa İK’nın stratejik bir nitelik kazanmasına duyulan ihtiyaç, gü-
nümüzde had safhaya ulaşmış durumda. Konu ile ilgili yazılmış bin-
lerce kitap ve makale İK’nın niçin stratejik olması gerektiğini açıklı-
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yor. Ancak bunun nasıl hayata geçirileceğine ilişkin net bir çözüm 
yok. Hiç değilse bu güne kadar önerilenlerin işe yaramadığı açık. 
Örneğin son zamanlarda İK’nın stratejik olarak algılanabilmesi için 
öncelikle cari olaylardan uzaklaşması gerektiği ileri sürüldü. Bunun 
sonucunda pek çok İK departmanı, yetkilerini icradan sorumlu yöne-
ticilere devrederek kendilerini “İşletme İçi Danışman” olarak konum-
landırmaya çalıştı. Yöneticler ise olumsuzluk yaşandığında suçlaya-
cakları bir sorumlu varken ateşi elleri ile tutmak istemediler. Her 
değişim gibi bu değişim de sancılı oldu ve İK’nın meşruiyetini daha 
da zayıflattı. Ayrıca kimse şirket içindeki kişileri danışman olarak 
kabul etmedi. Bu şekilde yapılanan İK departmanları kısa süre içinde 
eriyerek işletme dışı danışmalarla irtibat kuran birimler haline geldi-
ler.  

Artık İK profesyonellerinin anlaşılmamaktan şikâyet etmek ya da 
suni çözümler üretmek yerine, niçin anlaşılmadıklarını sorgulamaları 
gerektiğini düşünüyorum. Bunun için sorunun temeline inmek gere-
kiyor.  

(1) İnsanlar sizi zihinleri karıştırmakla suçluyorlarsa, onlara zor-
lanmadan anlayabilecekleri kadar BASİT bir yaklaşım sunmalısınız.  

(2) İnsanlar sizin tepkisel davrandığınızı, olayların gerisinde kal-
dığınızı düşünüyorlarsa, onların karşısına KAPSAMLI ve 
BÜTÜNCÜL bir yaklaşımla çıkmalısınız.  

İşte İşveren Marka Yönetimi her iki şartı da eksiksiz karşılaması 
açısından İK’ya gerçek anlamda stratejik bir içerik kazandırabilir.  

Herkes güçlü bir işveren markasına sahip olmak ve bu şekilde en 
yetenekli çalışanları bünyesinde toplamak ister. Nasıl güçlü bir ürün 
markası, müşteriler için temel tercih nedeni ise, işveren markası da 
işletmeyi çalışanlar için çekim merkezi haline getirecektir. Basit değil 
mi? İşte İK’nın mobbing, duygusal işçilik, psikolojik sözleşme gibi 
son derece karmaşık ve değer üretmeyen yaklaşımlarından sıkılan 
yöneticiler için basit ve bir o kadar anlamlı bir amaç. Çünkü sonuç 
veriyor. Economist ve Conference Board tarafından gerçekleştirilen 
araştırma sonuçları, İşveren Marka Yönetiminin personel tedarik 
sürecinin etkinliğini arttırdığını, yaklaşımı kullanan şirketlerin yük-
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sek nitelikli personeli, düşük maliyetlerle istihdam edebildiklerini 
ortaya koyuyor. Güçlü ürün/hizmet markaları nasıl müşteriler üze-
rinde bağlılık yaratıyorsa, güçlü işveren markaları da çalışanların 
işletmeye olan duygusal bağlılıklarını, adanmışlık düzeylerini güç-
lendiriyor. Bu da doğal olarak müşteri memnuniyetini arttırarak iş-
letmenin rekabetçi konumunu güçlendiriyor.  

Ayrıca İşveren Marka Yönetimi proaktif özelliği ile İK yöneticile-
rine yöneltilen tepkisel olma, olayların gerisinde kalma eleştirilerine 
cevap verecek durumda. Çünkü güçlü işveren markasına sahip şir-
ketler yetenekli ve yönetimin beklentilerini karşılayan çalışanları 
kolaylıkla bünyelerinde toplayabiliyorlar. Bunun sonucunda organi-
zasyondaki personel sorunları doğal olarak azalıyor ve İK profesyo-
nelleri sürekli yangın söndürmek yerine, işveren markasının güçlen-
dirilmesi gibi uzun vadeli, değer üreten faaliyetlere zaman ayırabili-
yorlar. Bu şekilde İK olayların gerisinde kalmak yerine, olayları yön-
lendiren bir konuma yükseliyor.  

Zihninizde bir takım soru işaretleri oluştuğunun farkındayım. 
Ancak kitabın ilerleyen bölümlerini okudukça bunların ortadan kal-
kacağına kuşkunuz olmasın. Şimdi Türkiye’deki duruma kısaca bir 
göz atalım. 
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En Gözde Şirketler                 
Araştırmasının Öğrettikleri 

 

 

 

 

En gözde işveren olmanın yolu nedir? Yaklaşık 20 bin üniversite öğ-
rencisini kapsayan Türkiye’nin En Gözde Şirketleri Araştırmasının 
sonuçları, çalışanların temel beklentilerine cevap verebilen, onlara 
sundukları duygusal yararlar ile farklılaşmayı başaran şirketlerin 
öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edildiğini gösteriyor. 

Buradaki anahtar kelimenin “farklılaşma” olduğunun altını çiz-
mekte yarar var. Çünkü insan kaynaklarına ciddi bütçeler ayırmak, 
çalışanlar için yüksek standartlarda bir iş ortamı oluşturmak gözde 
işveren olmayı garantilemiyor. Örneğin İş Bankası, bankacılık/finans 
sektörünü tercih eden öğrencilerin yaklaşık % 30’unun ilk tercihi 
olmayı başarırken, çalışanlarına İş Bankası’na göre çok daha yüksek 
ücret ödeyen ve daha iyi çalışma şartları sunan bir diğer bankanın 
tercih edilme oranı % 3’ün altında kalmış durumda. Benzer şekilde 
insan kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapan Ceva Lojistik, Ritz 
Carlton, Intendis İlaç, Novartis, Frito Lay gibi şirketlerin öğrencilerin 
öncelikli tercihleri arasına giremediğini görüyoruz.   

Günümüz şartlarında sadece güçlü işveren markasına sahip şir-
ketler yüksek nitelikli çalışanları bünyelerine toplayabiliyor ve mev-
cut çalışanlarını elde tutabiliyorlar. Şimdi “Zaten şirketlerin kurum-
sal markaları bunu sağlamıyor mu? İşveren markası da nerden çık-
tı?” diyebilirsiniz. 

Evet, eskiden kurumsal markaları güçlü şirketler çalışanların ön-
celikli tercihi olurken şimdilerde durum değişiyor. Çünkü insanlar 
çok farklı bilgi kaynaklarına sahipler ve şirketlerin iç işleyişine ilişkin 
bilgilere ulaşabiliyorlar. Kurumsal markalar hala önemini korumakla 
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birlikte, nitelikli işgücü istihdamında şirketlerin “işveren markaları” 
belirleyici oluyor. En Gözde Şirketler araştırması sonuçlarına göre, 
Koç Holding, çalışanlarına zorlu ve tutarlı hedefler koyan bir şirket 
olarak öğrencilerin ilk tercihi olmayı başarmış durumda. Öğrenciler 
yüksek maaş ya da konforlu bir çalışma ortamı için Koç Holding’i 
seçmiyorlar. Onları Koç Holding’e çeken şey potansiyellerini tam 
olarak ortaya koyabilecekleri düşüncesi. Sabancı Holding ise güçlü 
örgüt kültürü ve kurumsal değerleri ile ön plana çıkıyor. Öğrenciler 
Sabancı Holding’i çalışanlarına birey olarak değer veren, yüksek 
çalışma standartlarına sahip bir şirket olarak görüyorlar. 

Görüldüğü gibi Koç ve Sabancı Holding’in kurumsal imajları her 
ne kadar birbirine yakın olsa da işveren imajları büyük ölçüde farklı-
lık gösteriyor. Bu durum her iki şirketi tercih eden öğrenci profilini 
de farklılaştırmış durumda. Atılımcı, yüksek kariyer hedefleri olan 
öğrenciler daha çok Koç Holding’i tercih ederken, geleneksel değer-
lere bağlı ve saygın bir ailenin parçası olmak isteyen öğrencilerin 
tercihi Sabancı Holding oluyor. Dikkat edilirse kurumsal markada 
sadece güven faktörü ön planda iken, işveren markasında şirketin 
belirli özelliklerini ön plana çıkartarak istenilen nitelikte çalışanları 
çekmek mümkün. 

Özetle, En Gözde Şirketler araştırmasının sonuçları, bir şirketin 
güçlü bir işveren olarak konumlandırılmasında geleneksel İK uygu-
lamalarının yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. İşveren Markası ise 
güçlü pazarlama araçlarının kullanımı ile bu eksiği kapatabilecek 
potansiyele sahip. 

 



 

İşveren Markası Nedir? 
 

 

 

 

Ziraat Bankası size bir işveren olarak ne ifade ediyor? Peki İş Banka-
sı, HSBC ya da Kuveyt Türk? Öncelikle hangisinde çalışmayı isterdi-
niz? Ya da aralarında hiçbir surette çalışmak istemeyeceğiniz bir 
banka var mı? Sizce bu bankaları birbirinden ayıran, tercihlerinizi 
şekillendiren nedir? Cevap: Zihninizde farklı “çağrışımlara” sahip 
olmaları. Evet bu bankalar, sundukları hizmetler, yaptıkları tanıtım 
ve reklamlar, basında yer alan haberler, yorumlar vb. ile insan zih-
ninde bir takım çağrışımlar yaratırlar. Bu çağrışımlar bir araya geldi-
ğinde “marka imajını” oluşturur. Bu imaj bireylerin satın alma kara-
rını nasıl etkiliyorsa, aynı şekilde o işletmede çalışıp çalışmama ka-
rarlarını da etkiler. Örneğin bir kişi iş güvencesi nedeniyle Ziraat 
Bankasında çalışmayı tercih edebilir. HSBC’nin yerel ve küresel özel-
likleri çağrıştırması bazı kişileri bu bankaya yöneltebilir. İş Bankası 
referans olma özelliği ile insanları çekebilir. Bireyler farklı kanallar-
dan elde ettikleri bilgileri yorumlayarak marka algısını oluştururlar. 
Bu nedenle İşveren Markasının oluşumu kaçınılmazdır, işletmenin 
isteğine bağlı değildir.  

Bu çerçevede İşveren Markasını, bir organizasyonun işveren ola-
rak farklılaşmasını sağlayan bir kavram olarak görebiliriz. İşveren 
marka yönetiminde organizasyonun “işveren” olarak konumlandı-
rılmasında temel pazarlama tekniklerinden yararlanılır. Burada tüke-
tici markasından farklı olarak, “müşteri” denilince akla “mev-
cut/potansiyel çalışanlar” gelir. Ayrıca işveren marka yönetimi ça-
lışmalarında da temel amaç, “mevcut müşterileri (çalışanları) muha-
faza ederken, yeni müşterileri (adayları) işletmeye çekmektir”. Bu-
nun için tüketici markasında olduğu gibi işveren markasında da iş-
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verenin müşterilere (mevcut/potansiyel çalışanlara) sunduğu duygu-
sal ve akılcı faydalar ön plana çıkartılır.  

 

Backhous ve Tikoo işveren markasının “bir şirketin, kendisini iş-
veren olarak farklı ve çekici kılan özelliklerine ilişkin net bir algı 
oluşturabilmek için firmanın içinde ve dışında yürüttüğü çabaları 
temsil ettiğini” ileri sürmüşlerdir. Kavramın yaratıcısı Simon Barrow 
ise işveren markasını “işveren tarafından sunulan fonksiyonel, eko-
nomik ve psikolojik yararlar paketi olarak” olarak tanımlamıştır.  

Barrow’un tanımında yer alan fonksiyonel, ekonomik ve psikolo-
jik yararlar paketi aslında pazarlama profesyonelleri tarafından da 
yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlardan fonksiyonel ve ekonomik 
yararlar, ürün/hizmetle ilgili somut özelliklere karşılık gelmektedir. 
Katz, fonksiyonel ve ekonomik özellikleri insanların yararları mak-
simize etme, maliyetleri en aza indirme arzusu ile özdeşleştirmiştir. 
Örneğin bir oteli size sunacağı konfor, huzur ve eğlence gibi özellik-
leri nedeniyle tercih edersiniz.  

İşveren marka yönetiminde ise, fonksiyonel ve ekonomik özellik-
ler fiziksel çalışma şartları, ücret, yan ödeme, sosyal olanaklar gibi 
faktörleri içerir. Bu faktörler mevcut ve potansiyel çalışanların elde 
edebilecekleri somut yararları tanımladığı için işveren tercihlerini 
etkiler.  

Hedef Kitle Mevcut ve potansiyel müşteriler

Amaç Mevcut müşterileri muhafaza ederken 
yeni müşterileri işletmeye çekmek

Hedef Kitle Mevcut ve potansiyel çalışanlar

Amaç Mevcut çalışanları muhafaza ederken 
yeni çalışanları işletmeye çekmek

İşveren 
Markası

Tüketici 
Markası
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Psikolojik yararlar ise insanların öz kimliklerini koruma, kişisel 
imajlarını geliştirme ya da kendilerini ifade etme gibi ihtiyaçlarına 
cevap verir. Örneğin insanlar BMW marka otomobilleri heyecan ve-
rici olduğu, Mercedes’i ise prestij sağladığı için satın alırlar. Her iki 
markanın da seçiminde fiziksel özellikler önemli olmakla birlikte, 
psikolojik özellikler belirleyici niteliktedir. 

İşveren marka yönetiminde de duygusal yararlar en az fonksiyo-
nel yararlar kadar önemlidir. İnsanlar bir işe sadece yeme, içme, ba-
rınma gibi ihtiyaçlarını gidermek için girmezler. Burada organizas-
yonun amacı, değerleri, kaliteye verdiği önem, işin sağlayacağı say-
gınlık gibi psikolojik unsurlar ön plana çıkar. Lievens ve Highhouse, 
insanları organizasyona çeken duygusal faktörleri; samimiyet (iyi 
niyetli, içten ve arkadaşça vb.), heyecan (modayı izleyen, yenilikçi, 
yaratıcı vb.), yeterlik (güvenilir, başarılı, rekabetçi vb.), entelektüel 
(prestijli, ayrıcalıklı, üst sınıf vb.) ve meydan okuyucu (sert, zorlu 
vb.) olmak üzere beş temel başlık altında sınıflandırmışlardır. Buna 
göre işletmelerin güçlü bir işveren markasına sahip olabilmeleri için, 
mevcut ve potansiyel çalışanların zihninde kendilerini farklı ve çekici 
kılan duygusal özelliklerine ilişkin net bir algı oluşturmaları gerek-
mektedir.  

Bununla birlikte işveren marka yönetimi sadece tanıtım ve etki-
leme faaliyetleri ile sınırlı bir kavram olarak algılanmamalıdır. İster-
seniz işveren markasının ne olmadığını bir sonraki bölümde incele-
yelim.  
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İşveren Markası Ne Değildir? 
 

 

 

 

Stephen Covey, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı adlı kitabında, “başa-
rı” hakkında son 200 yılda yazılmış eserleri Karakter Etiği ve Kişilik 
Etiği olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırmıştır. Bunlardan 
Karakter Etiği, etkili yaşamın temel ilkeleri olduğu, insanların hakiki 
başarı ile kalıcı mutluluğu ancak bu ilkeleri benimseyip hayata ge-
çirmeleri halinde yakalayabilecekleri varsayımına dayanmaktadır. 
Kişilik Etiği ise, özden ziyade davranışlara odaklı bir yaklaşımı içerir. 
Burada insanlar kendilerini sevdirmek, çevrelerindeki kişiler üzerin-
de olumlu izlenimler yaratabilmek için bir takım teknikler kullanır-
lar. Kişilik etiği “dürüstlük”, “sadakat”, “çalışkanlık”, “içtenlik” gibi 
ilkeleri esas alırken, karakter etiğinde “gülümsemek kaş çatmaktan 
daha fazla dost kazandırır”, “insanlara ismiyle hitap etmek onlara 
değer verdiğinizi gösterir”, “şık görünüm başarının ön şartıdır” gibi 
uygulamalar ön plana çıkar. 

Karakter etiği kolaylıkla uygulanabilmesine ve çabuk sonuç ver-
mesine rağmen, etkisinin uzun vadeli olmaması önemli bir sorun 
kaynağıdır. Çünkü insanlar kendilerini başkalarına sevdirebilmek 
için bazı teknikleri öğrenmekte ve sürekli olarak diğerlerinin uğraşla-
rıyla ilgili görünmeye, güçlü bir imaj çizmeye, olumsuzlukları sin-
dirmeye çalışmaktadır. Bunun sonucunda dışarıdan bakıldığında 
inanılmayacak kadar başarılı görünen pek çok kişi, içerde çok derin 
sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle gerçek an-
lamda başarılı ve etkili olabilmek için kişilik etiğini benimsemek yani 
içten dışa bir süreç başlatmak gerekir. Nasıl mı? 

Gandi’nin halkla yaptığı görüşmeler sırasında bir kadın çocuğu-
nun çok fazla şeker tükettiğini ifade ederek, Gandi’den çocuğunu 
şekeri bırakma konusunda ikna etmesini ister. Gandi kadından 15 
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gün süre ister. 15 gün dolduğunda kadın çocuğuyla tekrar gelir. 
Gandi çocukla konuşur ve çocuk fazla şeker yemeyi bırakır. Anne 
durumdan memnun olmakla birlikte dayanamaz ve Gandi’ye kendi-
sini niçin 15 gün beklettiğini sorar. Aldığı cevap basittir. “15 gün 
önce ben de çok şeker tüketiyordum.” 

Benzer durum şirketlerin İK uygulamaları için de geçerli. Örneğin 
pek çok uluslararası şirketin Türkiye’deki birimi, merkez şirketin 
ABD’de kullandığı “Çalışan Değer Önerisini” (EVP) herhangi bir 
revize yapmadan internet sitesine yerleştiriyor. Bu uygulama ilk ba-
kışta güçlü bir imaj vermekle birlikte, verilen sözlerin yerine getiri-
lememesi insanları hayal kırıklığına uğratıyor ve şirketin imajında 
tamiri mümkün olmayan hasarlara yol açabiliyor. Bunun yanında 
pek çok İK profesyoneli çalışanların problemlerine çözüm getirmeye 
çalışmak yerine “kalite çemberi”, “katılımcı yönetim”, “güçlendir-
me” gibi moda yönetim araçları ile hem yönetimi hem de çalışanları 
oyalamakla meşgul. Ancak inanın insanların artık bunlara tahammü-
lü kalmadı. ABD’de yapılan bir araştırma yöneticilerin % 70’inin İK 
departmanını gelişimin önündeki en önemli engellerden biri olarak 
gördüğü yönünde. Durum çalışanlar cephesinde ise çok daha vahim. 
Artık “sorun ağacını” budamak yerine köklerine saldırmanın zamanı 
geldi ve geçiyor. Tabii bunun için bir paradigma değişimi şart. 

Yeni İK’nın temel argümanı durumundaki İşveren Marka Yöne-
timi çalışmalarının başarısı da büyük ölçüde bu değişime bağlı. Nasıl 
kötü bir ürün ile güçlü bir marka yaratamazsanız, insan kaynakları 
uygulamalarını gerçek anlamda iyileştirmeden güçlü bir işveren 
markası oluşturamazsınız.  

 



 

İşveren Markasının 
Temel Özellikleri 

 

 

 

 

Öncelikle tüm işletmelerin kaçınılmaz olarak bir işveren markası 
olduğunu belirteyim. Markadan kaçış yok! İşletmenizin büyüklüğü 
ne olursa olsun, ne iş yaparsanız yapın, mevcut/potansiyel çalışanlar 
için anlam taşıyan bir takım özellikleriniz mutlaka vardır. Söz konu-
su özellikler onların işletmenizi tercih nedenidir. Bu özellikler işlet-
meniz hakkında insanların zihninde bir marka algısı oluşmasına ne-
den olur. Bu algı, çalışanların işletmenizde yaşadıkları tecrübelere 
bağlı olarak sürekli güncellenir.  

Eğer işletmenizin diğer işletmelerden farklı, ayırt edici özellikleri 
yoksa, insanların sizi tercih etmeleri için bir neden de yoktur. Sadece 
yolunu şaşıranlar sizinle çalışır. Onlar da uzun süre kalmaz. Bundan 
daha kötüsü işletmenin olumsuz bir işveren markasına sahip olması-
dır. İnsanlar bu tür işletmelere sadece çaresiz kaldıklarında girerler. 
Amaçları zor günleri atlatmaktır. Her iki durumda da çalışanlar iş-
letmeye karşı duygusal bir bağ ya da sorumluluk hissetmezler. Bu da 
onların performanslarının düşmesine neden olur. Bunun için işveren 
markasının bilinçli bir çaba sonucunda oluşturulması, işin tesadüfle-
re bırakılmaması büyük önem taşır.  

Şimdi Türkiye’de bir iş ilanına binlerce kişinin başvurduğunu, bu 
nedenle özel yetenek isteyen pozisyonlar dışında işveren markasının 
çok da kritik olmadığını düşünebilirsiniz. İşin doğrusu, İşveren Mar-
kası konusunu araştırmaya başladığımda benim de zihnimde bu tür 
bir soru işareti vardı. Ancak pratikte işlerin çok farklı geliştiğini gör-
düm. İstanbul’da faaliyet gösteren bir market zincirinin İK müdürü-
nün sözleri bu konudaki tartışmalara nokta koyacak nitelikte: 



 
 
 
 
 
 
 
34      İŞVEREN MARKASI 
 

“Personel devri bizim için büyük problem. Aslında çalışma şartlarımız 
Migros ile hemen hemen aynı. Hatta biz daha çok ikramiye veriyoruz. 
Buna rağmen orada bir kasiyer ortalama 2 yıl çalışırken, bizimkiler bir 
cep telefonu satın alacak parayı kazandıktan sonra işi bırakıyorlar. Tabi 
bu düşünceyle işe giren kişilerden verim alamıyoruz. Müşterilerle ge-
reksiz tartışmalara giriyorlar. Ayrıca işi öğretmek için harcadığımız ça-
ba ve zaman da boşa gidiyor.” 

Görüldüğü gibi İşveren Markası yalnız teknoloji yoğun alanlarda 
değil, kasiyerlik gibi insanların asgari ücretle çalıştıkları basit işlerde 
dahi önemini koruyor.  

Şimdi iş dünyasının bu anlaşılması zor, gizemli gerçeğini bu denli 
güçlü kılan nedenleri inceleyelim.  

Marka İnsanların Duygularına Hitap Eder 

Marka insanlarda arzu ve istek yaratarak onları harekete geçirir. Çok 
basit fonksiyonel özellikler marka ile anlam ve değer kazanır. İnsan-
lar niçin aynı mala küçük bir etiket için kat kat fazla para öderler? 
Neden bazı yerlerin müptelası olurlar? Cumartesi akşamı Bebek sahi-
linden geçerken belli barlardan taşan gençleri, dışarıda içkilerini yu-
dumlarken görebilirsiniz. Pek çok bar bomboş iken insanları belli 
mekanlara yönelten nedir? İçki aynı içki, ortam deseniz so-
kak/kaldırım, araba gürültüsünden müziğin sesi dahi duyulmuyor. 
Bunların mantıklı bir açıklamasını bulamazsınız. Çünkü insanlar her 
zaman mantıkları ile hareket etmezler.  

Bağlılık, sadakat, adanma gibi iş dünyasında aranan özellikler de 
sadece rasyonel düşüncelerin sonucunda oluşmaz. İşte marka bu 
noktada devreye girer ve insanları etkisi altına alır. İnsanlar bazı şir-
ketlerde çalışabilmek için kıyasıya mücadele ederken çok daha iyi 
ücret ve yan imkanlar sunan bir şirketi görmezden gelebilirler. Sırf 
güçlü bir işveren markasının altında çalıştığını söyleyebilmek için 
daha düşük pozisyonları kabul edebilirler.    
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Şimdi aşağıda logosu yer alan bankaların size iş teklif ettiğini dü-
şünün. Size sunacakları çalışma şartları ve ücret hakkında bilgi sahibi 
olmasanız dahi her biri hakkında farklı şeyler hissedersiniz. Hatta 
peşinen bazılarında kesinlikle çalışmayacağınızı dahi söyleyebilirsi-
niz. Çünkü markayı temsil eden kelime ve semboller kendinizi iyi ya 
da kötü hissetmenizi sağlar, kelimelerle tanımlayamayacağınız duy-
guların harekete geçmesine yol açar. İşte markayı güçlü yapan da 
budur.  

 

 

Marka Deneyimleri, Fırsatları ve Beklentileri Basitleştirir 

Marka insanların ihtiyaç ve isteklerini netleştirir. Deneyimlerini ka-
tegorize ederek hatırlamayı kolaylaştırır. Bunun sonucunda bir şir-
kette çalışıp çalışmamaya zihnimizde o şirket hakkında oluşan marka 
algısına göre karar veririz. Aslında bu kararda işveren markasına 
duyduğumuz güven, inanç, işveren markasının değerlerimize uy-
gunluğu, kişiliğimizi yansıtma derecesi gibi pek çok faktör etkili olur. 
Ancak bunları ayrı ayrı düşünmeyiz. Marka tüm bunları son derece 
basit ve etkili bir şekilde bize iletir.  

Şimdi kendinizi telekomünikasyon sektöründe iş arayan biri ola-
rak düşünün. Turkcell denince aklınıza ne geliyor? Vodafone ya da 
Avea? Her bir şirket için orada çalışmanın size sağlayacağı avantaj ve 
dezavantajları listeler misiniz? Ya da bu tür bir liste oluşturmak 
mümkün mü? Bir önceki maddede incelediğimiz duygusal faktörler 
listeye dahil edilebilir mi? İşte işveren markası bu noktada devreye 
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girer. Beklentilerinizi ve size sunulan fırsatları basitleştirerek daha 
kolay ve daha sağlıklı bir tercih yapmanızı sağlar.  

Bunun için işveren marka iletişiminde, belli bir şirkette çalışmanın 
ne anlama geldiğini ifade eden görüntüler kullanılır. Mutlu şirket 
çalışanları, tatmin olmuş müşteriler gösterilir. Seçilmiş çalışanlar 
şirkette yaşadıkları olumlu tecrübelerini aktarırlar. O şirkette çalış-
mayı tercih edenlerin neler hissedeceği, hayatının nasıl olacağı res-
medilir. İnsanların işin kendisinden daha fazlasını hayal etmeleri 
sağlanır. 

Marka Çalışanlar ile İşletme Arasındaki Etkileşimi Kolaylaştırır 

Marka kendine özgü diliyle çalışanlara nasıl davranmaları gerektiği-
ni öğretir.  Aynı kişi Coca Cola’da çalışırken farklı Ülker’de çalışırken 
farklı davranacaktır. Hatta aynı kişinin her iki şirket ile yaptığı iş 
görüşmesinde göstermiş olduğu tutum dahi şirketlerin İşveren Mar-
kalarına göre şekillenecektir. 

Sonuç olarak İşveren Markası tüm işletmenin özünü birkaç kelime 
ile özetler. Marka işletmenin misyonunu, vizyonunu, amaçlarını, 
değerlerini, başarılarını az sayıda kelime ve sembolü kullanarak ile-
tir. Nike “Just Do It” sloganı ile hareket eder. Bu kısacık ifade içeri-
sinde her şey saklıdır.  

İşveren Markası tüm bu mesajları mevcut ve potansiyel çalışanla-
rınıza basit ve güçlü bir şekilde vermenizi sağlar. Geleneksel İK araç 
ve uygulamaları ile bunu başaramazsınız.  

Marka Çalışanların “Büyük Fikirler” ile İrtibatını Sağlar 

İşveren Markasının gücü sağlamış olduğu çalışma ortamı ile sınırlı 
değildir. Fonksiyonel ve duygusal yararlar ile sona ermez. Eğer İşve-
ren Markası evrensel değerleri temsil edecek şekilde konumlandırı-
labilirse, tüm çalışanlar için bir “hale etkisi” yaratabilir.  
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Aslında İşveren Markası ile olan ilişki genellikle fonksiyonel dü-
zeyde başlar. Marka daha sonra duygusal düzeye geçerek hislere 
hitap eder. Gerçek etki ise, markanın varlık nedenini oluşturan bü-
yük fikir ile irtibata geçtiğinizde, marka size ilham verdiğinde ortaya 
çıkar. Bunun için markanın çalışanlar için anlam taşıyan bir şeyi tem-
sil etmesi gerekir. Bu temsil edilen şey daha fazla satış yapmak ya da 
daha fazla kar etmenin ötesinde bir anlam taşımalıdır. Marka, işlet-
menin özü, sağladığı zenginlik, müşterisine/topluma katkı gibi konu-
larda bilgi içerebilir. Bu nedenle markaların büyük fikirler üzerine 
kurulmaları sürpriz değildir. Turkcell insanları “Hayata Bağlamak” 
için vardır. Coca Cola “Hayatın Tadı”dır. Google “Değer Yaratmak” 
amacıyla faaliyet gösterir.   

Büyük işveren markaları mevcut ve potansiyel çalışanların bek-
lentilerine sadece değer önermeleri ile değil temsil ettikleri iş fikirleri 
ile de karşılık verirler. Diğer bir ifadeyle İşveren Markası, işletmenin 
varoluş nedenini oluşturan fikir, tecrübe ve ilişkileri temsil eder. İş-
letmenin hatırlanan yüzüdür. Bu şekilde çalışanlarda güven, umut, 
gurur gibi hisler yaratır.  

Marka Yapışkandır 

Marka inanılmaz ölçüde akılda kalma potansiyeline sahiptir. Marka 
ile yaşadığınız iyi kötü tüm tecrübeler sizinle kalır ve marka hakkın-
daki düşüncelerinizi şekillendirir. Gerçekte olumsuz olanlar olumlu-
lara göre daha etkilidir. Hayal kırıklığına uğradığınız bir restoran, sık 
sık arızalanan bir cep telefonu, küçülen, rengi atan bir bluz. Tek bir 
olumsuz tecrübe o markayı yükseltmek için yapılan tüm harcamala-
rın boşa gitmesine yol açabilir. 

Benzer durum İşveren Markası için de geçerlidir. İnsanlar yaşa-
dıkları olumsuzlukları kolay kolay unutmazlar. Ayrıca marka güç-
lendikçe olumsuzluklara daha hassas hale gelir. Örneğin üçüncü sınıf 
bir işletme personel çıkardığında kamuoyunun dikkatini çekmeye-
cektir. Bununla birlikte aynı durum Akbank gibi güçlü bir İşveren 
Markası için yaşandığında işin boyutu farklılaşacaktır.  
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Bu nedenle güçlü İşveren Markası oluşturmak kadar bu markayı 
korumak da son derece ayrıntılı ve dikkat isteyen bir süreci gerekli 
kılar.  

Marka Algısı Temas Noktalarında Yaşanan Tecrübeler ile Gelişir 

Marka her ne kadar çabuk karar vermemizi sağlasa da, marka algısı 
bir anda oluşmaz. İnsanların şirketinizle, çeşitli temas noktalarında 
yaşadıkları bir dizi tecrübenin sonucudur. Dolayısıyla güçlü bir bilgi 
birikimine dayanır.  

İşveren markası her bir temas noktası için bir taahhüt/söz verir. 
Buna bağlı olarak insanlar her bir temas noktası için belli bir beklenti 
geliştirirler. Bu beklentilerin karşılanma düzeyi insanların o şirkette 
çalışıp çalışmama kararında etkili olur. Söz konusu temas noktaları-
nın sayısı, yapılan işin niteliğine bağlı olarak değişebilir. Bununla 
birlikte pek çok işletme için geçerli olabilecek temas noktaları Şe-
kil’de özetlenmiştir. 

Buna göre ilanlar, tanıtım faaliyetleri, etkinlikler, kariyer siteleri 
ve staj uygulamaları potansiyel çalışanlar ile işletme arasında birer 
temas noktası oldukları için, adayların işletme hakkındaki ilk izle-
nimlerinin oluşmasında büyük önem taşırlar. Benzer şekilde iş baş-
vurusunda bulunan bir kişiye ilk verilen cevap, mülakat sırasında 
adaya karşı izlenen tutum ayrı temas noktalarıdır. Örneğin Nike’a iş 
görüşmesine gelen bir kişi, son derece serbest bir ortam beklentisi 
taşıyacaktır. Bürokrasinin en alt düzeyde olduğu, kısa, samimi ve 
işlevsel bir mülakat olacağını düşünür. Çünkü marka “Just do it (Sa-
dece Yap)” diyerek bu beklentiyi oluşturur. Bunun yanında aynı 
ortam, Silahlı Kuvvetlere sözleşmeli subay olarak başvuran bir kişiyi 
hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü silahlı kuvvetlerin işveren mar-
kası, serbestlik değil “disiplin” sözü vermektedir. 
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Ayrıca dışarıda olduğu gibi işletme içinde de çok sayıda temas 
noktası bulunmaktadır. Çalışanlar her bir temas noktasında kendile-
rine “İşveren Markasının bana söz verdiklerini alabiliyor muyum?” 
sorusunu sorarlar. Eğer aldıkları cevaplar onları hayal kırıklığına 
uğratırsa, çalıştıkları işverene olan inançları zayıflar, “Farklı bir iş-
letmede olsaydım aynı durum karşısında ne elde ederdim?” sorusu 
üzerinde düşünmeye başlarlar. 
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Güçlü Markalar Uzun Süre Varlıklarını Sürdürürler 

Markanın gücü kısa vadeli değildir. Akımlara, modalara, ekonomik 
iniş ve çıkışlara dayanıklıdır. Özü, ruhu zamanla değişmez. Güncel 
gelişmelere değil, değerlere dayanır. Marka varlığını uzun süre sür-
dürebilmesi için pazarlamanın ötesinde kişiliğini ön plana çıkartma-
lıdır. Kişilik şirketin logo ve renklerinden daha fazlasıdır. İşletmeyi 
rakiplerinden ayırır. Bu nedenle markayı temsil eden karakterlerin 
ölümlerinden sonra dahi marka ile özdeşleştirilmeleri şaşırtıcı değil-
dir. Örneğin Koç Holding’i Vehbi Koç, Sabancı Holding’i Sakıp Sa-
bancı’dan bağımsız düşünemezsiniz. Onların kişilikleri hala marka-
ların en itici gücü olma özelliğini sürdürmektedir.   

Bağlılık, İşveren Markası ile Çalışanlar Arasındaki İlişkinin En 
Önemli Sonucudur 

Bir marka yöneticisinin hayali, hitap ettiği kitlede marka bağımlılığı 
yaratmaktır. Hiç kimse müşterilerinin başka ürünleri kullanmasını 
istemez. Bu durum tüketici markası olduğu kadar işveren markası 
için de geçerlidir. Çalışanların işletmeye, onun amaçlarına bağlı ol-
masını, hatta bir adım öteye geçerek işletmeyi diğer insanlara tavsiye 
etmesini isteriz. 

Gerçek marka bağlılığı, markanın, sahipliği çalışanlara devretti-
ğinde, çalışanların kendilerini markanın sahibi gibi hissettiğinde ger-
çekleşir. Ben bu durumu takım tutmaya benzetiyorum. İnsanlar hiç-
bir çıkarları olmamasına rağmen belli spor kulüplerini benimserler. 
O kulüplerin başarı ve başarısızlığı onlar için büyük anlam taşır. İş-
veren Markası çalışanlarınızın benzer duyguları işletmeniz için his-
setmesini sağlayacaktır. Konu ile ilgi araştırma sonuçları ile işveren 
markasının sağlayabileceği diğer yararları bir sonraki bölümde suna-
cağım.   



 

Güçlü Bir İşveren Markasının 
Sağlayacakları 

 

 

 

 

İşveren Markası, belki bugünlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin en 
sıcak konusu. ABD’de 2007 yılında Fortune 500 listesinde yer alan 
şirketlerin % 20’si işveren markası çalışmaları yürütürken, bugün bu 
rakam % 70’in üzerine çıkmış durumda. Biz de ise konu, şirketlerin 
gündeminde yeni yeni giriyor. En azından pek çok şirket istese de, 
istemese de zaten bir işveren imajına sahip olduğunun farkına vardı. 
Şimdi bu güne kadar göz ardı ettikleri bu imajı yönetmenin yollarını 
arıyorlar. Uygulamalar çok yeni olduğundan etkileri hakkında yo-
rum yapmak için henüz erken. 

Bununla birlikte konu ile ilgili ağırlıklı olarak ABD (Örn. Back-
haus &Tikoo, 2004; Knox & Freeman, 2006), İngiltere (Örn.Davies, 
2008; Barrow & Mosley, 2005), Hindistan (Örn. Agrawal & Swaroop, 
2009; Gaddam, 2008), Belçika (Örn. Lievens, 2007) Avustralya (Örn. 
Archer & Bussy, 2006; Berthon, Ewing & Hah, 2005), Malezya (Örn. 
Ariffin, 2008), Tayland (Kimpakorn & Tocquer 2009) ve Kanada’da 
(McMullan ve ark., 2009) yapılan araştırma sonuçları güçlü işveren 
markasına sahip şirketlerin, çalışanlarının bağlılık düzeylerinin arttı-
ğını, motivasyon ve performanslarının yükseldiğini, daha nitelikli 
çalışanları bünyelerinde toplayabildiklerini, işe alım maliyetlerini 
düşürebildiklerini, uzun vadeli etki yaratabildiklerini ve rekabet güç-
lerini arttırdıklarını gösteriyor. Şimdi isterseniz bu etkilerin nasıl 
gerçekleştiğini kısaca inceleyelim. 
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Çalışanların Bağlılık Düzeylerinde Artış 

Eğer kişi şirketini “çalışılabilecek en iyi yer olarak görürse başka bir 
işletmede çalışmayı düşünmez. Bu da çalışanların bağlılık düzeyini 
arttırarak iş gören devrini alt düzeye indirir. 

Motivasyon ve Performans Artışı 

Şimdi bir kongre ya da toplantının yemek arasında, daha önce tanı-
madığınız katılımcılarla sohbet ettiğinizi düşünün. Söz kaçınılmaz 
olarak nerede çalıştığınıza gelecektir. İşyerinizin ismini söyledikten 
sonra, büyük bir sessizlik olur ve konu farklı bir alana kayarsa çalış-
tığınız organizasyonun pek dikkate değer olmadığı sonucuna varabi-
lirsiniz. Bunun yanında eğer insanlar hayranlıklarını ifade eder ve 
işyeriniz hakkında ayrıntılı bilgi almaya çalışırlarsa değerli bir yerde 
çalıştığınızı düşünürsünüz. İşte işveren markasının asıl gücü bura-
dadır. Bu tür şirketler hakkında hemen her yerde olumlu şeyler söy-
lenir. Bunun soncunda insanlar, çevrelerindeki kişilerin ideali olan 
bir işyerinde çalıştıkları için kendilerini şanslı görürler. Bu durum 
onların motivasyon ve performansını yükseltir. Şirkete olan bağlılık-
larını arttırır.  

Başvuruların Sayı ve Niteliğinde Artış 

Tüketici markası aynı malın daha iyi bir fiyata satılmasını sağlar. 
Çünkü güçlü markalar, yüksek gelir grubundaki nitelikli müşterilere 
hitap ederler. Benzer şekilde işveren markanız güçlendikçe, daha 
önce şirketinizde çalışmayı düşünmeyen yüksek nitelikli adayların 
tercih listesine gireceğiniz için aday kaliteniz de buna paralel olarak 
artar. Bunun yanında markanızın bilinirliğinin artması, şirketinize 
yapılan başvuru sayısını da arttıracaktır. 
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Uzun Dönemli Etki 

IK departmanlarının genellikle uzun vadeli düşünmedikleri, olayla-
rın gerisinde kaldıkları ve tepkisel davrandıkları için eleştirildikle-
rinden bahsetmiştim. İşveren Marka Yönetimi ise, içerik itibarı ile 
stratejik bir yaklaşımı gerekli kılar. Örneğin geleneksel işe alım süreci 
talep olduğunda çalışmaya başlarken, işveren marka yönetiminde işe 
alım sürekli bir faaliyettir. İK departmanı sadece anlık ihtiyaçlar kar-
şılamak için değil, “en fazla tercih edilen” işveren olmak için çaba 
gösterir. İK profesyonelleri diğer departmanların talepleri için koşuş-
turmak yerine, daha iş odaklı (business like) hareket etmeye başlar-
lar. Bu da İK’ya stratejik bir kimlik kazandırır. 

Odaklanma 

İşveren markası ayrıca işletmenin, başvuruları ve aday havuzunun 
kompozisyonunu yönetmesini sağlar. Örneğin bir şirket inovasyona 
önem veriyorsa, işveren markasında; güçlendirme, inisiyatif, bağım-
sız çalışma ortamı gibi öğeleri ön plana çıkartarak yaratıcı kişilerin 
dikkatini çekebilir. 

Teklif Kabul Oranında Artış 

İşveren markanız güçlendikçe pasif (aktif olarak iş aramayan) aday-
lara götürdüğünüz tekliflerin kabul oranı da inanılmaz ölçüde arta-
caktır. 

Çalışan Referanslarında Artış 

Referans sistemi, ülkemizde pek çok organizasyonun bilerek uzak 
durduğu bir işe alma yöntemidir. Maalesef insanlarımız şirkete katkı 
sağlayacak kişileri refere etmek yerine, akrabasını, memleketlisini 
işyerine doldurma çabasında olduğu için bu sistemi kullanamıyoruz. 
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Bununla birlikte eğer performansa dayalı bir referans sistemi kurabi-
lirseniz, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu konuya 
önem vermemin sebebi iyi kullanılması halinde referansların en ideal 
işe alım yöntemi olmasıdır. Cisco, Google gibi şirketler işgücünün 
yaklaşık % 60’ını referansa dayalı olarak yaparken, bu oranı arttır-
manın yollarını aramaktadır. İşveren markasının buradaki rolü, in-
sanların işyerleriyle gurur duymalarını sağlamak ve buna bağlı ola-
rak çevrelerine tavsiye etme oranlarını arttırmaktır.  

Yönetici Memnuniyetinde Artış 

Adayların kalitesindeki artış, yöneticilerin adayların mülakatında 
harcadıkları süreyi azaltırken, daha yetenekli kişileri istihdam etme-
lerine imkan vereceğinden yöneticilerin İK departmanından duyduk-
ları memnuniyet düzeyi yükselecektir. 

Güçlü Bir Örgüt Kültürü 

Marka imajı, marka kimliği ve marka kişiliği birbirleri ile ilişkili kav-
ramlardır. Bunlardan kimlik işletme tarafında, imaj ise müşteri tara-
fında yer alır. İşletme güçlü bir kimlik oluşturarak daha iyi bir imaj 
yaratmaya çalışır. Marka kimliği ise marka kişiliğinin bir yansıması-
dır. Eğer organizasyon tutarlı bir marka kişiliğine sahip değilse mar-
ka kimliği de tutarlı olmayacaktır. İşveren Marka Yönetiminin temel 
amacı, işletmenin varlık nedenine ilişkin tutarlı bir mesaj oluştur-
maktır. Şirketlerin duvarlarında asılı olan karmaşık misyon ve viz-
yon ifadelerinden farklı olarak, markanın sadeliği ve etki derecesi, 
iletilmek istenen mesajın tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde algı-
lanmasını ve benimsenmesini sağlayacaktır. Bunun sonucunda orga-
nizasyonun değer ve normlarına ilişkin uzlaşma artacak ve örgüt 
kültürü güçlenecektir. 

 



 
 
 

 
 
 
 

Güçlü Bir İşveren Markasının Sağlayacakları       45  
 

İşe Alım Maliyetlerinde Düşüş 

Güçlü işveren markasına sahip şirketler kritik pozisyonları doldur-
makta zorlanmazlar. Ayrıca bu tür şirketlerde işe alım sürekli bir 
faaliyet (pipeline approach) olduğu için dönemsel alımlar en alt dü-
zeyde gerçekleşir. Bunun sonucunda gazete ilanları, kariyer günleri, 
şirket tanıtımları için yapılan harcamalar azalır. 

Artan Rekabet Gücü 

Günümüzde özellikle bilgi yoğun sektörlerde insan kaynağı, temel 
rekabet gücü haline gelmiştir. İşveren markası organizasyonun insan 
kalitesini yükselteceğinden, rekabet gücü de buna paralel olarak ar-
tacaktır. Özellikle rakip şirketlerden katılımların artması, bu şirketle-
ri zayıflatırken, size görece bir avantaj sağlar. Ayrıca rakiplerden 
transfer edilen çalışanların bu şirketlerde edindikleri bilgi ve tecrübe-
lerini aktarmaları, rekabet gücünü arttıracak bir diğer önemli faktör-
dür. 

Özetle işveren marka yönetimini, bileşenleri birbirini tetikleyen 
bir döngüye benzetebiliriz. İşveren markası güçlendikçe, organizas-
yondaki insan kalitesi artar. İnsan kalitesinin artışı ise, işveren mar-
kasını daha da güçlendirir. Bu gelişme, organizasyonun “çalışılabile-
cek en iyi yer” olarak algılanmasını sağlar. Bu algı mevcut çalışanla-
rın motivasyonunu, bağlığını ve görev performansını arttırırken, 
işletmeyi potansiyel çalışanlar için bir çekim merkezi haline getirir. 





 

Öncelikle Cevaplanması  
Gereken Sorular 

 

 

 

 

İşveren Markasının artan popülaritesi özellikle gelişmeleri geç fark 
eden şirketleri, apar topar bir şeyler yapmaya yöneltiyor. Aslında bu 
çalışmaların büyük bir kısmı, tepe yönetimi sorduğunda hazırlıksız 
yakalanmamak, “Biz de İşveren Marka Yönetimine geçtik” diyebil-
mek için. Bunun için alelacele bir Çalışan Değer Önermesi oluşturup 
bir PR ajansı ile anlaşma yoluna gidiliyor ve yoğun bir tanıtım faali-
yeti başlatılıyor. Kavram yeni ve havalı olduğu için bütçe bulmak da 
pek zor değil. Hele insanların zihninde “çalışılabilecek en iyi yer ola-
rak algılanma” gibi ulvi bir amaç söz konusu ise. 

Fakat bu tür çalışmaların istisnasız tümünün hüsranla sonuçlana-
cağını ve İK’ya olan olumsuz bakış açısını bir kat daha kötüleştirece-
ğini garanti edebilirim. Çünkü İşveren Marka Yönetimi tüm şirketler 
için farklı yaklaşımları gerekli kılar. Bir şirkette harikalar yaratan bir 
uygulama, bir başka şirkette felakete yol açabilir.  

Bu çerçevede İşveren Marka Yönetimi çalışmalarının başarısının, 
izlenecek yaklaşımın; 

(1) Şirketin içinde bulunduğu çevre şartlarına uyumlu olması, 

(2) Şirketin stratejik amaçlarına katkı sağlayacak şekilde yapılan-
dırılmasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz.  

Bu bölümde verilen iki temel soru İşveren Marka Yönetimi çalış-
malarınızı yukarıda sayılan başarı şartlarını karşılayacak şekilde dü-
zenlemenizi kolaylaştıracaktır.  
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SORU 1: Faaliyet gösterdiğiniz iş ortamının hangi özellikleri, işveren mar-
ka yönetimine ihtiyaç duymanıza yol açtı? 

Maalesef son derece belirsiz ve krizlere gebe bir ülkede yaşıyoruz. 
Bu durum şirketlerin stratejik planlama yapmalarını güçleştiriyor. 
Hatta bazı dönemlerde kısa vadeyi dahi öngörmek mümkün olmu-
yor. Çevre şartlarındaki değişimler çok etkili rekabet stratejilerini bir 
anda değersiz kılabiliyor. Yıllık planlar dahi defalarca revize edilmek 
durumunda kalıyor. Dolayısıyla, İşveren Marka Yönetimi gibi strate-
jik bir faaliyete girişmeden önce içinde bulunduğunuz iş ortamının 
özelliklerini belirlemeniz son derece önemli. 

Bunun için faaliyet gösterdiğiniz iş ortamının özelliklerini tanım-
lamanıza yardımcı olacak soruları aşağıda verdim: 

• Faaliyet gösterdiğiniz iş ortamı ekonomik krizlere ne kadar has-
sas? Ekonomik krizler potansiyel işgücünün niteliğini nasıl etkiliyor? 

• Faaliyet gösterdiğiniz iş ortamı ne kadar değişken? Şartlar ne 
kadar süre içinde (aylık, üç aylık, altı aylık .. dönemlerde) değişiyor? 
Yaşanan değişimler potansiyel işgücünün niteliğini nasıl etkiliyor? 

• Şirketinizin çevresel değişimlere olan hassasiyetini azaltmak, 
hatta değişimleri fırsata çevirmek için ne tür işgücüne ihtiyacınız 
var? 

• Şirketinizin performansı üzerinde en fazla etki sahibi olan po-
zisyonlar neler? Bu pozisyonları ne ölçüde doldurabiliyorsunuz? 
Kritik pozisyonlara aldığınız kişiler yöneticilerin beklentilerine ne 
ölçüde cevap verebiliyorlar? 

• Kritik pozisyonlardaki çalışanlardan kaynaklanan sorunlar iş-
letme performansınızı nasıl ve ne ölçüde etkiliyor? 

• Şirketinizin her dönemde (kriz, büyüme, daralma vb.) kolaylıkla 
personel tedariki yapabildiği pozisyonlar neler? 

Yukarıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar işveren marka yönetimi 
programınızın “hangi alanlara”, “hangi yetenek gruplarına” odak-
lanması gerektiğini ortaya koyacaktır. 
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SORU 2 İşveren Marka Yönetimi çalışmalarını niçin yapıyorsunuz? 

İşveren Marka Yönetimi moda olduğu için ya da tepe yönetimden 
birileri sorar diye yapılmaz. Net bir amacı olmalı ve bu amaç şirketin 
ihtiyaçlarından doğmalıdır. Örneğin belli pozisyonlardaki işgücünün 
niteliğini yükseltmek, çalışanların bağlılık düzeyini arttırmak, şirke-
tin tüketici markasına katkı sağlamak vb. gibi amaçlar belirlenebilir. 
Belirlenecek amaç, İşveren Marka Yönetimi çalışmalarının kapsam ve 
içeriğini değiştireceği için son derece önemlidir. Ayrıca amaç ifadesi, 
işveren marka yönetimi çalışmalarından;  

(1) Kimlerin,  

(2) Ne ölçüde,  

(3) Ne zaman etkileneceğini,  

(4) Programın kimleri kapsayacağını (potansiyel çalışanlar, mev-
cut çalışanlar, her ikisi) netleştirecektir. 

Yukarıda verilen iki sorunun önemi çok aşikar olmakla birlikte, 
Conferance Board’ın verileri, ABD’de yürütülen İşveren Marka Yö-
netimi çalışmalarının % 50’sinden fazlasının bu sorulara cevap ve-
rilmeden başlatıldığını ortaya koyuyor.  

Bunun için İşveren Marka Yönetimi çalışmalarına başlamadan ön-
ce yukarıdaki soruları cevaplamanızı ve bir sonraki bölümde detaylı 
olarak açıklayacağım İşveren Marka Yönetimi Modelinin basamakla-
rını bu sorulara vereceğiniz cevaplar ışığında yapılandırmanızı tav-
siye ediyorum. 
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İşveren Marka Yönetimi      
Modeli 

 

 

 

 

Bundan önceki bölümlerde anlatılanlar üzerinde hiç düşünmemiş, 
hiç çalışmamış olsanız dahi, şirketinizin bir işveren markası olduğu 
konusunda sizi ikna etmiş olmalı. Şimdi yapmanız gereken bu kaçı-
nılmaz süreci kontrol altına almak ve amaçlarınız doğrultusunda 
yönetmek. Bunun için önerdiğimiz İşveren Marka Yönetimi Modelini 
(İMY) bir kurum tarafından; 

a. İşveren Markasının özünü tanımlamak, 

b. İşletmenin çalışanlara neler sunduğunu ve bunun karşılığında 
neler beklediğini açıklığa kavuşturmak, 

c. İşletmeyi bir işveren olarak rakiplerinden farklı ve ayrıcalıklı bir 
şekilde konumlandırmak için yürütülen kapsamlı bir süreç olarak 
tanımlayabiliriz.  

Bu sürecin arzulanan sonucu ise “işletmenin çalışılabilecek en iyi 
yer” olarak algılanmasını sağlamaktır.  

Önerdiğimiz İMY süreci her ne kadar birbirini takip eden basa-
maklar şeklinde sunulmuş olsa da, uygulamada bu sırayı ihlal etme-
niz gerekebilir. Örneğin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için 
işveren markanızın konumunu, hali hazırdaki çalışan değer önerme-
nizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Ya da uygulamalarınızın, işveren 
marka kimliğiniz ile ne derece uyumlu olduğunu görmek isteyebilir-
siniz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra modeli oluşturan temel basa-
makları ana hatları ile inceleyebiliriz.  
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1’inci Basamak İşveren Marka Değerlendirmesi 

İMY süreci işveren marka değerlendirmesi ile başlıyor. Bu aşamada 
esas olarak, hedef kitlenin (potansiyel çalışanlar, mevcut çalışanlar, 
etkileyiciler) zihnindeki İşveren Marka İmajı tanımlanıyor. Ayrıca 
işletmenin hali hazırda sürdürdüğü İMY faaliyetleri (bilinç-
li/bilinçsiz) ile her bir faaliyetin İşveren Marka İmajına etkileri ince-
leniyor.  

İşveren Marka Değerlendirmesi bundan sonraki basamaklara te-
mel oluşturması açısından son derece kritik. Çünkü nerede olduğu-
nuzu ve yürüttüğünüz faaliyetlerin sizi nereye götürdüğünü anla-
manızı sağlar. Bu analiz sonucunda çok güçlü bir işveren markasına 
sahip olduğunuzu ve mevcut İK uygulamalarının işveren markanızı 
desteklediğini görebilirsiniz. Tabii bunun tam tersi bir tablo ile karşı-
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laşmanız da söz konusu. Fakat her iki durumda da sağlıklı bir strateji 
belirleyebilmek için mevcut durumun doğru tespit edilmesi şart.   

Bunun için şirkete özel bir araştırma yapılabileceği gibi konu ile 
ilgili yapılmış genel araştırma sonuçlarından da yararlanılabilir. Özel 
araştırmalar şirketlere ilişkin daha detaylı bilgiler vermekle birlikte, 
genel araştırma sonuçları şirketin rakipleri, sektör ortalaması hatta 
diğer sektörlerdeki şirketlerle kıyaslanmasına imkan verdiği için ayrı 
bir önem taşımaktadır. 

2’inci Basamak: Marka Kimliğinin Tanımlanması 

Birinci basamak işletmenin ne olduğu, ikinci basamak ise ne olmak 
istediği ile ilgilidir. Daha açık bir ifade ile, İşveren Marka Değerlen-
dirmesi mevcut durumun tespiti iken, İşveren Marka Kimliği bir 
niyeti, bir tercihi temsil eder. İşletme, İşveren Marka Kimliğini oluş-
turarak nasıl bir işveren olmak istediğini tanımlar. İşveren Marka 
Kimliği; “Neyi temsil ediyoruz?” “Nasıl algılanmak istiyoruz?” soru-
larına cevap vererek işveren markasına yön verir.  

Marka Kimliği öz kimlik ve genişletilmiş kimlik olmak üzere iki 
temel bölümden oluşur. Öz kimlik zamandan bağımsızdır. İşveren 
markasına anlam verir, temel amacını oluşturur ve tüm çalışanlar 
için geçerlidir. Genişletilmiş kimlik anlamlı gruplar şeklinde organize 
edilmiş kimlik unsurlarını içerir. Bu unsurların içeriği çalışanların 
niteliği ve statüsüne göre farklılık gösterebilir. 

3’üncü Basamak: Çalışan Değer Önermesi 

Çalışan Değer Önermesi (ÇDÖ), işletmenin bir işveren olarak çalışan-
larına vaat ettiği  duygusal ve fonksiyonel yararları içeren bir ifade-
dir. Aslında ÇDÖ’de yer alan tüm vaatler İşveren Marka Kimliği 
içinde gizlidir. Fakat marka anlayışının özünde basitlik ve netlik yer 
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alır. Bunun için çalışanlara sunulan yararlar ile bunlar karşılığında 
neler beklediği ÇDÖ ile açıkça ifade edilir. ÇDÖ’nün hazırlanması 
başta basit görünmekle birlikte İMY sürecinin en kritik aşamasını 
oluşturur.  

4’üncü Basamak: Konumlandırma 

Güçlü bir işveren markası yaratmanın ön koşulu işletmenin işveren 
olarak rakiplerinden “farklılaşmasını” sağlamaktır. Eğer farklılaşa-
mazsanız kimse sizi fark etmez. Bu çerçevede konumlandırma hedef 
kitlenin zihninde marka kimliği ile uyumlu “farklılaştırıcı bir değe-
rin” yaratılması olarak görülebilir.   

Konumlandırma basamağında, işletmeyi, işveren olarak farklılaş-
tıracak temel özellik/ler ya da yarar/lar belirlenir. Şimdi “Bunu zaten 
ÇDÖ ile yapmıyor muyuz?” diye sorabilirsiniz. Hem evet, hem hayır. 
Evet, çünkü ÇDÖ’nün de işletmeyi rakiplerinden farklılaştıracak 
şekilde hazırlanması beklenir. Hayır, çünkü ÇDÖ yalnız başına bu 
amacı yerine getiremez. Nedeni ise ÇDÖ’nün insan zihninin depola-
yabileceğinin üzerinde bilgi içermesidir. Araştırmalar insan zihninin 
sınırsız potansiyele sahip görülmekle birlikte son derece sınırlı oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Buna göre insanlar tercih yaparken sadece 
akıllarında yer alan bir iki özelliğe göre karar vermektedirler.  

 Bunun için konumlandırma aşamasında, işveren marka kimliği 
ya da çalışan değer önerisinde yer alan ve işletmenizi rakiplerinizden 
ayıran özellikleri ön plana çıkartmalısınız. Bu özellikler sizi bir işve-
ren olarak ayrıcalıklı bir konuma yükseltecek nitelikte olmalı.  

5’inci Basamak: Uygulama 

İşveren Markası yaklaşımının temelinde, değer önerisinde yer alan 
söz ve vaatlerin tutulması yer alır. Aslında bu vaatlerin büyük bir 
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bölümünden üst yönetim sorumludur. Bunun için İMY sürecinin, 
sunulan vaatleri hayata geçirme yetkisine sahip bir tepe yöneticisinin 
koordinatörlüğünde yürütülmesi son derece önemlidir. Eğer İK di-
rektörü tepe yönetiminde yer alıyorsa, koordinatör, İK direktörü 
olabilir. Bu tür bir görevlendirme, tepe yönetimin İşveren Markasına 
önem verdiği ve arkasında olduğunun ifadesi olarak görülebilir. Aksi 
taktirde süreç ne kadar iyi planlanırsa planlansın, sağlıklı bir sonuç 
alınamaz. Ayrıca süreci yönetecek ekibin şirketin farklı birimlerinde 
görevli yöneticilerden teşkil edilmesi yararlı olacaktır. Böylece farklı 
bakış açılarının İşveren Markasına yansıtılması mümkün olabilir. Bu 
şekilde yapılacak bir düzenleme ile İşveren Markasının oluşturulma-
sı şirketin büyüklüğüne bağlı olarak 4-6 ay içinde tamamlanabilir. 
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İşveren Marka Yönetimi sürecinin başarısı büyük ölçüde bulundu-
ğunuz noktayı netliğe kavuşturmanıza bağlı. Çünkü sağlıklı bir stra-
teji belirleyebilmeniz için mevcut durumu çok iyi anlamanız şart.  

Bununla birlikte “değerlendirme” aşamasının pek çok şirket tara-
fından atlandığını gözlemliyorum. İK profesyonelleri zaten sınırlı 
olan bütçelerini araştırma için harcamak istemiyorlar. Bu da onları 
işleri el yordamıyla yapmaya yöneltiyor. Kendilerini danışmanların 
“tecrübeli” ellerine bırakıyor ve onların ürettikleri çözümlerin sonuç 
vermesi için dua ediyorlar.  

Şimdi gittiğiniz bir doktorun, sizi muayene etmeden ilaç yazdığını 
düşünün. Nasıl tepki verirsiniz? Eğer bu tür bir yaklaşımı “kabul 
edilemez” görüyorsanız, aynı şeyi işletmenize yapmayın. Çünkü 
mevcut durumu analiz etmeden üreteceğiniz çözümler, kanser hasta-
sına antibiyotik tedavisi öneren bir doktorunkinden farklı değildir.  

Bu çerçevede, İşveren Markanız hakkında sağlıklı bir değerlen-
dirme yapabilmek için cevap vermeniz gereken soruları aşağıda ver-
dim:  

1. Potansiyel adayların işletmeniz hakkındaki farkındalık düzey-
leri nedir? 

2. İşletmenin ismi geçtiğinde çalışanlarınızın ve potansiyel aday-
ların zihninde nasıl bir işveren imajı canlanıyor? 

3. İşveren markası imajı işletmeyi rakiplerinden ayıracak özellik-
lere sahip mi? 
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4. İşletmenin yürüttüğü iletişim faaliyetlerinin potansiyel adaylar 
üzerindeki etkisi nedir? 

Ancak bu soruların cevaplarına geçmeden önce Marka İmajı ve 
Marka Kimliği kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesinin konu-
nun anlaşılmasını kolaylaştıracağını düşünüyorum. 

Marka İmajı – Marka Kimliği 

İmaj, bir kişi ya da kurum hakkındaki görüşler toplamı olarak tanım-
lanabilir. Buna göre görüşlerin niteliği imajın türünü belirlemektedir. 
Kurum hakkındaki genel düşünce ve görüşler kurum imajını oluştu-
rurken, imajın iş ve istihdam şartlarına ilişkin yönleri işveren imajını 
oluşturur. Ayrıca kurum imajı kurumun tüm paydaşlarını kapsar-
ken, işveren imajının ilgi alanı mevcut ve potansiyel çalışanlardır. 

David Aaker (1996), Güçlü Markalar Yaratmak adlı eserinde, marka 
imajının, marka kimliği tarafından yönetildiğini bu nedenle güçlü bir 
marka yaratmadaki kilit noktanın, bir marka kimliği geliştirmek ve 
uygulamak olduğunu ileri sürmektedir. Aaker’a göre marka kimliği, 
fonksiyonel, duygusal veya kişisel faydaları içeren çağrışımlar yara-
tarak marka ile hedef kitle arasındaki ilişkinin kurulmasını sağla-
maktadır. Aaker marka imajını bir markanın nasıl algılandığı ile ilgili 
bir kavram olarak görürken, marka kimliğinin istek içerdiğini ve 
nasıl algılanmak istendiği ile ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Buna 
göre, iletişim süreci içinde “kimlik” işletmenin, “imaj” ise hedef kit-
lenin denetimindedir. Diğer bir ifade ile “kimlik” gönderici, “imaj” 
ise alıcı tarafındadır. Kimlik, birey ve kurumları diğerlerinden ayıran 
temel özelliktir. İşletmeler “kimlik”lerinde değişiklik yaparak çevre-
lerinde onlar hakkında oluşan imajı etkilemeye/geliştirmeye çalışır-
lar.  

Bunun için bu bölümde İşveren Marka İmajı ve bu imajı destekle-
yen verilerin nasıl derleneceği ve yorumlanacağı üzerinde duracağız. 
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Bu veriler bir sonraki bölümde açıklanacak olan Marka Kimliğinin 
Tanımlanması aşamasına temel teşkil edecek.  

Potansiyel Adayların İşletmeniz Hakkındaki 
Farkındalık Düzeyleri Nedir? 

Daha karmaşık ölçümlere geçmeden önce potansiyel adayların işlet-
meniz hakkındaki farkındalık düzeyini, yani işletmenizden haberdar 
olma derecesini ölçmekte yarar var. Farkındalık ölçümünü; “Temel 
Farkındalık”, “Hatırlama” ve “Üst Düzey Farkındalık” olmak üzere  
üç ayrı seviyede yapabilirsiniz.  

Temel Farkındalık 

En basit değerlendirme ölçütüdür. “XYZ şirketini biliyor musunuz?” 
gibi basit bir soru ile insanların işletmeniz hakkındaki temel farkın-
dalık düzeylerini belirleyebilirsiniz. Şimdi bu soruyu 100 kişiye sor-
duğunuzu ve 30 “evet” cevabı aldığınızı varsayalım. İşletmenizin 
temel farkındalık düzeyi, % 30 olacaktır. Tabi burada anket sorularını 
cevaplayacak kişilerin nasıl seçildiği önem kazanıyor. Araştırma ör-
nekleminin belirlenmesi oldukça teknik bir konu olduğu için burada 
detaylara girmeyeceğim. Bununla birlikte soruların ilgili kişilere yö-
neltilmesinin ve seçimin rastlantısal olarak yapılmasının son derece 
kritik olduğunu belirtmekte yarar var. 

Ayrıca işletmenize ait farkındalık istatistikleri yalnız başlarına pek 
bir anlam ifade etmezler. Çünkü tepe yönetim sizden bu rakamların 
iyi mi yoksa kötü mü olduğuna ilişkin bir açıklama bekleyecektir. 
Eğer sektördeki diğer şirketlere ya da en azından rakiplerinize ait 
istatistiklere sahipseniz, bu tür sorulara ikna edici cevaplar verebilir-
siniz. Tabi bu durum, bundan sonra açıklanacak diğer tüm ölçütler 
için de geçerli. 
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Hatırlanma 

Hatırlanma ölçütünde, temel farkındalık ölçütünden farklı olarak, 
hedef kitlenin bir şirketi yardımsız olarak hatırlayıp hatırlamadığı 
belirlenmeye çalışılır. Bunun için insanlardan faaliyet gösterdiğiniz 
sektördeki şirketleri sıralamalarını isteyebilirsiniz. Listesinde şirketi-
nizin ismi yer alan cevaplayıcıların sayısının, anketin yapıldığı top-
lam denek sayısına bölümü şirketinizin hatırlanma oranını verecek-
tir. Diğer yandan hatırlanma ölçütünü, sektör dışındaki kriterler için 
de kullanabilirsiniz. Örneğin cevaplayıcılardan, sektördeki en inova-
tif şirketlerin bir listesini oluşturmalarını isteyebilirsiniz.  

Eğer bu tür bir Hatırlanma Ölçümü yapmayı düşünürseniz, ça-
lışmayı iki aşamalı tasarlamanızı tavsiye ederim. İlk aşamada katı-
lımcılardan sektörünüzdeki şirketlerin bir listesini yapmasını isteyin. 
Daha sonra listeye sizin şirketinizi dahil eden kişilerin bir de inovatif 
(ya da başka bir kriter) şirketler listesini oluşturmasını sağlayın. Bu 
şekilde “Şirketimizin hatırlanma oranı % 43, bu kişilerden % 93’ü 
şirketimizi inovatif olarak nitelendiriyor. Rakiplerimizin ise hatır-
lanma oranları …”  gibi bir yoruma gidebilirsiniz.  

Üst Düzey Farkındalık 

Bu ölçüt hedef kitlenin ne kadarının sizi en üst sıraya yerleştirdiği ile 
ilgilidir. Bunun için öncelikle işletmenizin hatırlanma düzeyini ölçün. 
Daha sonra cevaplayıcıların ne kadarının sizi ilk sıraya yerleştirdiğini 
belirleyin. En Gözde Şirketler Araştırmasının sektör bazındaki sonuçları 
üniversite öğrencileri arasında Turkcell’in üst düzey farkındalığının 
% 68, İş Bankasının üst düzey farkındalığının % 32, THY’nin  üst 
düzey farkındalığının % 91 olduğunu gösteriyor.  

İşveren Marka Yönetimde amaç, yüksek nitelikli çalışanları işlet-
meye çekmek olduğu için, üst düzey farkındalık en kritik değerlen-
dirme ölçütüdür. İkinci sıradaki şirketin sektör liderinin beğenmedi-
ği kişilerle çalışmak zorunda kalacağı düşünülürse, üst düzey far-
kındalığın önemi daha iyi anlaşılabilir.  
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İşletmenizin İsmi Geçtiğinde Çalışanlarınızın 
ve Potansiyel Adayların Zihninde Nasıl Bir  

İşveren İmajı Canlanıyor? 

İşveren Marka İmajı; işletmenizin, hedef kitlenin zihninde bir işveren 
olarak oluşturduğu birbiri ile ilişkili algılar kümesi olarak tanımlana-
bilir. İşveren Marka İmajının ölçümü, farkındalık ölçümüne göre 
daha kapsamlı ve karmaşık bir süreci gerekli kılar. Çünkü imaj öl-
çümünde, hatırlanmanın yanı sıra işletmenin nasıl hatırlandığı da 
(olumlu/olumsuz) belirlenmeye çalışılır. Bu çerçevede farklı özellik-
lerin, işletmenin işveren imajına olan etkisi ayrı ayrı incelenir. Örne-
ğin, şirketin kültürü, değerleri, çalışanlarına sunduğu yararlar, ça-
lışma ortamı gibi özelliklerin işveren imajını nasıl etkilediği belir-
lenmeye çalışılır.  

Bunun için hedef kitlenize yönelteceğiniz bir dizi soru ile şirketi-
nizin belli özellikleri hakkındaki görüşlerini toplayabilirsiniz. Sorula-
rı belirlerken, işveren kimliği ile değer önermesini ölçen soruları bir-
birinden ayırmanızı tavsiye ediyorum. Bu çerçevede;  

• İşveren kimliği altında; sosyal sorumluluk, etik, yenilikçilik gi-
bi özellikleri,  

• Değer önerisi altında; iş güvencesi, ücret, kariyer olanakları, 
çalışma şartları gibi yararları, 

sıralayabilirsiniz.  

Bu sorulara verilecek cevaplar sonucunda işletmenizin sosyal so-
rumluluk anlayışı yüksek, inovatif, çalışanlarına değer veren bir ima-
ja ya da bunun tam tersi bir imaja sahip olduğunu görebilirsiniz. Her 
iki durumda da elde edeceğiniz veriler bundan sonra yapacağınız 
işveren marka yönetimi çalışmalarına ışık tutacaktır. 
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İşveren İmajınız İşletmenizi Rakiplerinizden  
Ayıracak Özelliklere Sahip Mi? 

Dikkat Ekonomisinin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bireyler 
ve kurumlar kaynaklarının önemli bir kısmını dikkat çekebilmek için 
harcıyorlar. Daha sonra, eğer yeterince dikkat çekebilirlerse harca-
dıkları bu kaynakların karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Örneğin dikkat-
leri üzerine çekmeyi başaran bir siyasi parti seçimlerde yüksek oy 
elde ediyor. Sporcuların, sanatçıları hatta yönetim danışmanlarının 
kazançları ne ölçüde dikkat çekebildiklerine bağlı. Benzer durum 
işveren markası için de söz konusu. Eğer yüksek nitelikli çalışanları 
işletme bünyesine toplamak istiyorsanız öncelikle onların dikkatini 
çekmeniz gerek.  

Dikkat çekebilmek için farklılaşmak, Seth Godin’in ifadesiyle Mor 
İnek olmak şart. Çünkü sadece farklı olan şey ilginçtir ve konuşul-
maya değer. Çalışanlarınıza, sağlıklı bir iş ortamı sağlayabilir, kişisel 
gelişim imkanları sunabilir, hatta yüksek ücret ödeyebilirsiniz. An-
cak eğer rakipleriniz de aynı imkanları sunuyorsa, insanların dikka-
tini çekemeyeceğiniz için güçlü bir işveren markası olmazsınız. Ör-
neğin Google, piyasada çok yeni olmasına rağmen, tüm beyaz ve gri 
yaka çalışanlarına; vale hizmeti, işyerinde köpek bakımı gibi sıra dışı 
hizmetler sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.  

Farklılaşmayı sağlamanın ilk adımı işveren imajınızın sektördeki 
diğer şirketlerden ne ölçüde ayrıldığının, sizi farklı/benzersiz yapan 
özelliklerin neler olduğunun belirlenmesidir. Farklılaşma, imaj öl-
çümüne paralel olarak işveren kimliği ve değer önerisi temelinde 
incelenir. Bunun için katılımcılardan, imaj ölçümünde kullandığınız 
soru formunu, rakipleriniz için de doldurmalarını isteyin. Daha son-
ra her bir özellik için rakiplerinizden ne ölçüde farklılaştığınızı belir-
leyin. 
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İşletmenin Yürüttüğü İletişim Faaliyetlerinin 
Potansiyel Adaylar Üzerindeki Etkisi Nedir? 

İMY sürecini sağlıklı olarak çalıştırabilmek için, potansiyel adayların, 
işveren markasından nasıl haberdar olduğunu ve farklı iletişim ka-
nallarından elde edilen bilgilerin işletmenin işveren marka imajı üze-
rindeki etkilerini bilmeniz gerekir.  

Marka İletişiminde amaç, “Doğru Mesajın”, “Doğru Kişilere” 
“Doğru Kanallardan” ulaştırılmasıdır. 3D® olarak tanımlayacağımız 
bu iletişim modelinde, bu ayaklardan bir tanesinin dahi eksik olması, 
tüm çabaların boşa gitmesine neden olur. Eğer mesajınız etkili değil-
se, kullandığınız kanalın önemi kalmaz. İnsanlar mesajı alsalar dahi 
harekete geçmeyeceklerdir. Diğer yandan uygun kişilere ulaştırıla-
mayan etkili bir mesaj da aynı şekilde önemini yitirecektir.  

Son derece basit. Öyle değil mi? Fakat pratikte, bu denli basit bir 
nokta göz ardı edilir. Mesajın içeriği ve hedef kitlenin özellikleri dik-
kate alınmaksızın bilindik iletişim kanallarından, bilindik mesajlar 
gönderilir. Örneğin “takım çalışması”, “kariyer olanakları”, “öğren-
me fırsatlarına” vurgu içeren mesajlar, gazete, dergi gibi ilk akla ge-
len kitle iletişim araçları kullanılarak yayınlanır. İngilizcede “broad-
casting” olarak ifade edilen bu yaklaşımda, herkes duysun ilgilenen-
ler gelsin mantığı hakimdir.  Ancak işler öyle gelişmez. Mesajı duyan 
ilgili ilgisiz herkes kapınıza yığılır. İyileri kötülerden ayıklamak te-
mel problem haline gelir. Seçim süreci uzar. Bu sırada nitelikli aday-
ların büyük bir bölümü farklı şirketlerde iş bulur.  

Bu yaklaşımın bir alternatifi, verilen ilanlarda adaylardan istenen, 
tecrübe, eğitim, yabancı dil bilgisi gibi özelliklerin sayısını arttırmak 
ve adayları mezun oldukları okul ya da mezuniyet kredisi gibi katı 
kriterlere dayalı olarak elemektir. Ancak, bu yaklaşımın Türkiye gibi 
eğitim sistemi çarpıklıklarla dolu bir ülkede kullanılmasının önemli 
sorunlar yaratacağı şüphesiz. Çünkü ülkemizde öğrencinin üniversi-
teden yüksek kredi ile mezun olması iş hayatında başarısını garanti-
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lemiyor. Ayrıca aday havuzunu beynelmilel birkaç üniversite ile 
sınırlanması oldukça yetenekli kişilere ulaşılmasını engelleyebiliyor.    

Peki o zaman yapılması gereken ne? İK profesyonellerinin karşı 
karşıya kaldığı bu kısır döngü nasıl kırılabilir? Bunun için öncelikle 
hedef kitlenize uygun mesajlar hazırlamalısınız. Yöneticilere aynı, 
mühendislere aynı mesaj olmaz. Daha sonra her bir gruba ulaşabile-
ceğiniz en uygun iletişim kanallarını belirlemeniz gerekiyor. Bunun 
için “narrowcasting”, “microcasting” gibi yöntemlerden yararlanabi-
lirsiniz1.  

Böylece özelleştirilmiş mesajları, özel kanallardan, önceden belir-
lediğiniz kişilere gönderdiğiniz için; 

a. İletişim maliyetleriniz düşecek, 

b. Aday kaliteniz yükselecektir. 

Ayrıca mesajın ve kullanılan kanalın etkinliğini ölçebileceğiniz 
için süreç yönetilebilir bir hal alacak, kontrolünüz altına girecektir.  

Diğer Ölçümler 

İşveren Marka Yönetiminin temel amacı işletmenin “çalışılabilecek 
en iyi yer” olarak algılanmasını sağlamaktır. Ancak bu algının yalnız 
başına bir anlam ifade etmediğini belirtmekte yarar var. Çünkü tepe 
yönetimine; “Şirketimizin işveren marka algı puanı yaptığımız ça-
lışmalar sonucunda 7.3’den 8.6’ya yükseldi” gibi bir rapor sunduğu-
nuzda alacağınız cevap; “Eeeeee” şeklinde olacaktır. 

Bu tür bir durumla karşı karşıya kalmamak ve işveren marka yö-
netimi çalışmalarının etkinliğini daha sağlıklı ölçebilmek için; 

• İşletmenize başvuran adayların sayısını, niteliğini, sürekliliği-
ni, 

                                                
1 “Narrowcasting”de işletmedeki yüksek performanslı çalışanların “alışkanlıkla-
rı”, “microcasting” de ise yüksek performanslı çalışanların “özellikleri” teme-
linde bir aday profili oluşturulur.  
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• Mevcut çalışanların iş tatmin düzeylerini, performanslarını, 
bağlılık, adanmışlık seviyelerini, devamsızlık ve işten ayrılma 
oranlarını, 

• Bu oranların finansal tablolara TL cinsinden etkilerini net ola-
rak tanımlayan ölçütler geliştirmelisiniz. 

Özetle sizde pazarlama profesyonelleri gibi marka için harcadığı-
nız her kuruşun getirisini ölçmeli ve hesabını verebilmelisiniz.  

Bu görüşüme bazı okurların; “Biz böyle çalışmayız”, “İnsana yapı-
lan yatırımın sonuçları ancak uzun vadede alınır” gibi yorumlar geti-
rebileceğini biliyorum. Bence tepe yönetimi ile İK departmanı ara-
sındaki uçurumun temel nedeni de bu düşünce. Çünkü pazarlama 
departmanı bir ürünün tanıtımı için para harcadığında, bunun karşı-
lığını satışlar ya da karlarda artış şeklinde TL cinsinden yönetimin 
önüne koyar. Daha sonra elde edilen artı kazançtan bir bölümü tek-
rar tanıtım için harcanır. Tanıtım harcamalarının katkısı herkesi ikna 
edebilecek ölçüde nettir.  

Aslında benzer durumun üç aşağı beş yukarı İK dışındaki diğer 
departmanlar için de geçerli olduğu söylenebilir. Örneğin AR-GE 
departmanının harcamaları, yeni ürünlerin tüm ürünlere oranı gibi 
endekslerle izlenir. İmalat departmanının etkinliği,  spesifikasyonlara 
uygunluk, defo oranı gibi ölçütler kullanılarak değerlendirilir. Fakat 
İK yöneticilerinin büyük bir bölümü (istisnalar mevcut), rakamlarla 
konuşmadığı ya da konuşamadığı için, insan için harcanan paralara, 
sanki dipsiz kuyuya atılıyormuş gibi işlem yapılır. Yöneticiler, insana 
önem verdiklerini ifade etmelerine rağmen İK için para ayırmak is-
temezler. Siz tepe yöneticisi olsanız sonuçlarını göremediğiniz bir 
alana kaynak aktarır mısınız? 

Bu nedenle artık tepe yönetimini suçlamayı bırakarak onların di-
linden konuşma zamanının geldiği düşüncesindeyim. Bunun için 
tüm araştırma/ölçüm faaliyetlerinizi yeniden yapılandırmanız ge-
rekmiyor. Sadece konuya tepe yönetiminin gözünden bakmanız ye-
terli. Bunun nasıl başarılabileceğine ise kitabın “Uygulama” bölü-
münde değineceğim.  
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İşveren Marka Kimliğinin    
Tanımlanması 

 

 

 

 

Kimlik kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Birinin, belirli bir 
kimse olmasını sağlayan özellikler bütünü” olarak tanımlanıyor. Dolayı-
sıyla bir kişinin göz renginden, ses tonuna, mezun olduğu okula, 
alışkanlıklarına kadar her şey kimliğinin bir parçasını oluşturuyor. 
İnsanları bu özelliklerine göre tanımlıyoruz. Bununla birlikte aynı 
kişiye ait bir takım alt kimlikler de söz konusu olabiliyor. Bunun için 
bir kişiyi “baba” olarak tanımlarken farklı, “eş” olarak tanımlarken 
farklı özellikleri kullanıyoruz. Ayrıca bu özellikler insanları “iyi” ya 
da “kötü” şeklinde sınıflandırmamızı sağlıyor. Bunun sonucunda 
aynı kişiyi “iyi bir iş adamı” fakat “kötü bir aile reisi”, “iyi bir insan” 
fakat “kötü bir yönetici” şeklinde nitelendirebiliyoruz. Kimlik denil-
diğinde akla her ne kadar genetik faktörler gelse de, aslında pek çok 
özelliğin zaman içerisinde yapılan “tercihlerin bir sonucu” olarak 
geliştiğini görüyoruz. Örneğin spor yapmayan, tatlılara, unlulara 
karşı koyamayan çıtı pıtı bir kız çocuğu daha 20 yaşına gelmeden 
obeziteye yakalanırken, Ajda 60’ını devirmesine rağmen hala zarif ve 
güzel kalabiliyor.  

Benzer durum marka kimliği için de söz konusu. Tek fark marka 
kimliğine temel teşkil eden tüm özelliklerin kurucu ya da tepe yöne-
ticilerinin tercihlerinin sonucu gelişmesi. Diğer bir ifade bir şirketin 
tepe yönetimi, zaman içerisinde, kaliteli ürün üretip üretmeme, sos-
yal sorumluluk kampanyalarına destek verip vermeme, çevreyi ko-
ruma adına ilave tedbirler alıp almama, kriz ortamında çalışanları 
işten çıkarıp çıkarmama gibi yüzlerce seçenek ile karşı karşıya kalı-
yor. Yöneticilerin bu seçenekler karşısında yaptıkları tercihler işlet-
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menin marka kimliğini oluşturuyor. Bunun sonucunda örneğin bazı 
şirketler “sorumluluk sahibi” olarak görülürken, bazıları “fırsatçı” 
olarak nitelendirilebiliyor.  Burada önemli olan, yukarıda açıklanan 
tercihlerin suya yazılmadığı, özellikle günlük kaygılar ve kısa vadeli 
kazançlar için alınan kararların marka kimliğini ve bunun bir yansı-
ması olarak marka imajını etkilediğinin anlaşılmasıdır.  

Fakat maalesef şirket yöneticilerinin önemli bir bölümü yapmış 
oldukları tercihlerin etkilerinin uzun vadeli olmayacağı, her şeyin 
zaman içinde unutulacağı düşüncesini taşıyor. Hatta pek çok yöneti-
ci, şirket içinde olup bitenlerin duyulmayacağı, bilinmeyeceği inancı 
ile hareket ediyor. Bunun sonucunda stajyerlere ilgisiz kalma, çalı-
şanları işten çıkarma, tazminat ödememe gibi konulara çok daha 
rahat yaklaşabiliyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Belki eskiden çalışanlar üzerinde yapılan tasarrufların etkisi sınırlı 
idi. Şirketler göstermelik birkaç kalite çemberi kurarak dışarıya birlik 
beraberlik mesajları verebiliyorlardı. Ancak şimdi işler değişti. Ka-
muoyunun konuya olan duyarlılığı arttı. Artık bir işten çıkartma 
olayı günlerce haber olabiliyor. İnsanlar kendilerine yapılan haksız-
lıkları Twitter, Facebook, LinkedIn gibi platformlarda binlerce kişiye 
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duyurabiliyorlar. Bırakın çalışanları, stajyerlerin dahi seslerini yük-
seltebilecekleri www.stajinipuanla.com gibi çok sayıda özel site bu-
lunuyor.  Hatta insanlar Google Sidewiki gibi araçları kullanarak 
işletmenin web sitesinin yanına dahi not düşebiliyorlar. Daha sonra 
Google Araç Çubuğu olan tüm kullanıcılar web sitenize girdiklerinde 
şirketiniz hakkında yapılan yorumları okuyabiliyor. Düşünsenize 
kariyer sitenizde insana ne kadar değer verdiğinizi vurguluyorsu-
nuz, fakat hemen sitenizin solunda yer alan bir bölümde birileri şir-
ketinizde çalıştıkları dönemde kendilerine yapılan haksızlıkları anla-
tıyor.    

Önceleri kulaktan kulağa iletişimin öneminden bahseder, kesin-
likle göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederdik. Şimdilerde ise 
kulaktan kulağa iletişimi en güçlü pazarlama aracı olarak tanımlıyo-
ruz. 

Bu nedenle eğer bir işletme, gerçekten nitelikli insanları bünyesine 
toplamak istiyorsa, öncelikle nasıl bir işveren olmak istediğine karar 
vermeli ve bunun gereklerini yapmalıdır. İMY içten dışa doğru yöne-
tilen bir süreçtir. Bu sürecin İşveren Marka Kimliği aşamasında, güç-
lü bir İşveren Marka İmajı oluşturabilmek için işletme içinde yapıl-
ması gerekenler tanımlanır.  

Aklınıza önceki bölümlerde kısmen cevapladığım “Bu sayılanlar 
işletmenin kurum kimliğini oluşturmuyor mu? Bunları işveren mar-
ka kimliği olarak adlandırmak bize ne kazandırıyor?” gibi sorular 
gelebilir. Evet, işletmenize ait özellikleri, kurum kimliğinin bileşenle-
ri olarak da görebilirsiniz. Ancak kurum kimliği çok geniş bir kav-
ramdır. İşletmenin işveren özellikleri, kurum kimliğinin sadece bir 
yönünü oluşturur. Bu nedenle kurum kimliği, İMY çalışmalarında 
yol gösterici olamaz. İkincisi kurum kimliği edilgen bir anlam içerir. 
Sadece işletmenizi farklı yönleri ile tanımlamaya yarar. Oysa marka 
kimliği bakış açısı, her bir özelliğin işletmenizin işveren markasına 
olan etkisini görmenizi sağlar. Duane Knapp “Marka Aklı” eserinde, 
bir kurumdaki her bireyin, her aktivitenin, “Marka değerimizi nasıl 
arttırabilirim?” sorusuna odaklanması gerektiğini ileri sürmektedir. 
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İşte İşveren Marka Kimliği bunu sağlar. İnsanları bazı şeyleri değiş-
tirmeye yöneltir. Harekete geçmeye zorlar.   

Şimdi işveren marka kimliğinin bileşenlerini ve İMY süreci içeri-
sinde nasıl kullanılabileceğini inceleyelim.  

İşveren Marka Kimliğinin Bileşenleri 

İşveren Marka Kimliği; (1) İş Özellikleri, (2) Kurumsal Özellikler 
olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Bunlardan iş özellikleri, 
çalışanlara fonksiyonel ve bazen duygusal yararlar sağlar. Örneğin 
ücret, iş güvencesi, fiziksel çalışma şartları, kişisel gelişim imkanları, 
kariyer olanakları, “iş özellikleri” olarak kabul edilir. Ancak bunlar-
dan bazıları (örnek: çalışma şartları), sadece fonksiyonel yararlar 
bağlamında düşünülürken, bazıları (örnek: kariyer olanakları) hem 
fonksiyonel hem de duygusal yarar sağlama potansiyeline sahiptir. 
Çünkü kişi bir üst pozisyona yükseldiğinde elde edeceği prestijin 
yanı sıra aldığı ücrette de artış yaşanacaktır. 

Kurumsal özellikler ise, rekabetçi konum, etik, sosyal sorumluluk 
gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Kurumsal özellikler, iş özelliklerin-
den farklı olarak sağlamış oldukları duygusal yararlar ile önem ka-
zanırlar. Örneğin pek çok kişi için rekabetçi gücü yüksek, lider bir 
firmada çalışmak bir gurur kaynağıdır. Müşteri odaklılık, çevre bilin-
ci, etik gibi özellikler takdir, saygı veya basit hoşlanma temelli duy-
gusal yararlar içerebilir. Diğer yandan kurumsal özellikler de, dolaylı 
olarak ya da uzun vadede bir takım fonksiyonel yararlar sağlayabilir-
ler. Örneğin güçlü bir firmanın referans olma özelliği, kişinin daha 
sonra daha yüksek kazanç elde edebileceği bir işe girmesini kolaylaş-
tırabilir. 

Fonksiyonel özellikler son derece somuttur. Kişiler iş ve işveren 
tercihi yaparken öncelikle bu fonksiyonel özelliklere bakarlar. Hiç 
kimse alacağı ücret ve çalışma şartları belli olmayan bir işe girmek 
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istemez. Belki bu nedenle pek çok işletme, işveren kimliğini tanım-
larken fonksiyonel özellikleri ön plana çıkarmaktadır.  

Bunun yanında kurumsal özellikler, iş özelliklerine göre daha da-
yanıklıdır. Kopyalanmaları güçtür. Örneğin bir şirket çalışanlarına 
rakip şirketlerden daha yüksek ücret ödemeye başlayabilir. Bununla 
birlikte “yenilikçilik”, “yönetişim”, “sosyal sorumluluk” gibi özellik-
ler kolay kolay hayata geçirilemez. Bu özellikler hayata geçirilse dahi 
hedef kitlenin zihninde örneğin “yenilikçi” bir şirket imajı yaratmak 
yıllar alır.  Bu nedenle kurumsal özellikler işveren markasının farklı-
laşmasına daha fazla katkı sağlarlar.  

İşveren Marka Yönetimini kolaylaştıran bir diğer yaklaşım ise 
Marka Kimliğinin çekirdek kimlik ve genişletilmiş kimlik olarak ta-
nımlanmasıdır. Çekirdek kimlik markanın zamandan bağımsız özü-
nü temsil eder. Tıpkı bir çekirdeğin meyveye hayat verdiği gibi çe-
kirdek kimlik de markaya hayat verir. Markayı değerli ve benzersiz 
yapan unsurları içinde barındırır ve işveren markası ile sınırlı değil-
dir. Kurumun farklı marka sistemlerine temel oluşturur. Çekirdek 
kimlik; “Marka neyi temsil etmektedir?”, “Markayı yönlendiren te-
mel inanç ve değerler nedir?”, “Markanın arkasındaki temel yetenek-
ler nelerdir?” gibi soruların cevabını içerir. Yapılacak faaliyetler, alı-
nacak kararlar için bir referans çerçevesi oluşturur.  

Çekirdek kimlik bir markayı işveren olarak tanımlayacak detayla-
ra sahip değildir. Aslında çekirdek kimliğin bu tür bir amacı da yok-
tur. Bu işlev genişletilmiş kimlik tarafından yerine getirilir.  Genişle-
tilmiş kimlik oluşturulurken “Nasıl bir işveren olarak algılanmak 
istiyoruz?” sorusu ile hareket edilir. Bu çerçevede işletmenin çalışan-
lar için anlam taşıdığı düşünülen özellikleri genişletilmiş kimliğe 
dahil edilir. 
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Tutarlılığın Önemi 

Microsoft, Dell, Google gibi güçlü işveren markalarının, marka kim-
likleri incelendiğinde hepsinin ortak özelliğinin “tutarlılık” olduğu-
nu görebilirsiniz. Bu ve diğer güçlü markalar hakkında çıkan haber-
ler, yöneticilerin vermiş olduğu röportajlar, sponsorluk faaliyetleri, 
kullandıkları sloganlar, reklamlarda oynayan karakterler arasında 
hep bir tutarlılık ve uyum vardır. Türkiye’de ise durum biraz farklı. 
Maalesef kısa vadeli satış ve kar endişeleri sağlıklı bir marka kimliği-
nin oluşumunu engelliyor. İnsanların zihinleri oldukça karışık. En 
güçlü markaları dahi tanımlarken, onlara özellik atfederken güçlük 
çekiyorlar. Aynı markayı “modern”, “geleneksel”, “dişi”, “erkeksi” 
gibi birbirine zıt sıfatları kullanabiliyorlar. Oysa marka kimliği, işve-
ren markası açısından son derece önemli bir kavram. Çünkü araştır-
ma sonuçları insanların kendi kimlik özelliklerini yansıtan işletme-
lerde çalışma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede kendisi-
ni işletmeninin işveren markası ile özdeşleştiremeyen kişilerin, o 
işletmeye olan inançları kaçınılmaz olarak zayıflıyor.  

Aslında bu anlatılanlar “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” altında 
bazı işletmeler tarafından uygulanıyor. Yani dışarı çıkan mesajların 
birbiri ile koordineli ve aynı hedefe yönelik olmasına dikkat eden 
işletmelerimiz var. Burada eksik olan İK departmanının bu çalışma-
ların dışında tutulması ve işletme dışına verilecek mesajlarda rolü-
nün olabileceğinin düşünülmemesi. Ancak bir işletme güçlü bir İşve-
ren Markasına sahip olmak istiyorsa İK’ya olan bakış açısı “İK nasıl 
stratejik olur?” bölümünde anlattığımız şekilde değişmeli. Aksi tak-
tirde İşveren Markası için yapılacak çalışmalardan sonuç almak 
mümkün olmaz. Çünkü marka bir bütündür. Farklı hedef kitleler 
için farklı yönleri ön plana çıkartılabilir. Ancak aykırılıklara taham-
mül göstermez. 



 

Çalışan Değer Önermesinin 
Oluşturulması 

 

 

 

 

Çalışan Değer Önermesi (ÇDÖ), çalışanlara belirli beklentilerinin 
karşılanacağına dair verilmiş bir taahhüt, bir söz olarak görülebilir. 
Bunun yanında ÇDÖ basit bir niyetin ötesinde bir kavramdır. Yerine 
getirilememesi halinde taahhütte bulunan kurumun itibar ve bütün-
lüğünün sorgulanmasına yol açacak etik bir düşünceyi temsil eder.  

ÇDÖ çekiciliği yüksek, güçlü işveren markaları yaratmak, çalışan-
ları ile karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştirmek isteyen yöneticiler 
tarafından kullanılabilecek etkili bir araçtır. Ancak arzulanan sonuç-
ların alınabilmesi için ÇDÖ’nün kapsamlı bir süreç olarak görülmesi 
ve bu sürecin titizlikle işletilmesi gerekir.  Diğer bir ifade ile ÇDÖ 
hakkında konuşmak başka şey, ÇDÖ’yü hayata geçirmek çok daha 
farklı bir şeydir. Ancak bu iki durum arasındaki fark çoğu zaman 
karıştırılmaktadır. Hangi şirkete giderseniz gidin İK sorumluları size 
iyi hazırlanmış bir ÇDÖ’leri olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak 
önemli olan İK uzmanlarının değil çalışanların ÇDÖ hakkında ne 
düşündüğüdür. Çünkü ÇDÖ çalışanlar için yapılır ve çalışanlar onun 
etkinliğini değerlendirebilecek yegane gruptur.  

ÇDÖ’nüzü diğer şirketlerin ÇDÖ’lerini örnek alarak hazırlayabi-
lirsiniz. Ya da uluslararası bir şirketin Türkiye’deki birimi olarak, ana 
şirketin ÇDÖ’sünü kullanmayı düşünebilirsiniz. Her iki durumda da 
sonucun fiyasko olacağını garanti edebilirim.  

Öncelikle tüm işletmeler kendilerine özgü, benzersiz ortamlarda 
faaliyet gösterirler. Kurucunun özellikleri, yöneticilerin tutumu, çalı-
şanlar, piyasa şartları her bir işletmeyi diğerlerinden farklı ve benzer-
siz kılar. Bu nedenle bir şirkette çok olumlu sonuçlar veren bir uygu-
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lamayı bir diğer şirkette hayata geçirmek mümkün olmayabilir. İkin-
cisi uluslararası şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülkelerde geçer-
li olan motivlerin pek çoğunun önceliği ve etkisi Türk kültüründe 
farklı olacaktır. Toyota gibi örgüt kültürünü (Toyota Ruhu) tüm bi-
rimlerinde yaşatmak için özel bir çaba gösteren bir şirket dahi kültü-
rel farklılıkların önemini kabul etmektedir. 

Bunun için ÇDÖ’nün oluşturulma şeklinin onun hayata geçiril-
mesini etkileyecek temel faktör olduğunu söyleyebilirim. Ancak 
“kopyalama tuzağı” olarak adlandırılabilecek bu yaklaşım maalesef 
Türkiye’deki şirketlerin büyük bir kısmının ÇDÖ’süne temel teşkil 
ediyor. Şirketlerin kariyer web siteleri kişisel gelişim, yaratıcılık, ta-
kım çalışması gibi güçlü vaatlerle dolu. İşin ilginç tarafı tepe yönetici-
lerin büyük bir kısmı bu durumdan son derece memnun.  Web sitele-
ri ve kariyer broşürlerine baktıklarında ne kadar “verici bir şirket” 
olduklarını görerek rahatlıyorlar. Bir şeyleri bir yerlere yazmak ile 
onun gereğini yapmak arasındaki fark göz ardı ediliyor. İK depart-
manı ise eski köye yeni adet getirmemek için bu durumu devam etti-
riyor. Oysa çalışanlar cephesinde durum oldukça farklı. Yüksek vaat-
ler, kaçınılmaz olarak yüksek beklentilere neden oluyor. Bu beklenti-
ler karşılanmadığında ise hayal kırıklığı, güvensizlik ve kızgınlık gibi 
yıkıcı etkiler ortaya çıkıyor. Pek çok kişi kendisini aldatılmış hissedi-
yor. Sonuç; yüksek iş gören devri, düşük performans. Yaşanan olum-
suzlukların faturası ise yine İK departmanına kesiliyor. Özetle İK 
departmanı, bir bakıma kendi yarattığı sorunu, yine kendisi çözmek 
zorunda kalıyor.  

Bunun için bu bölümde, gerçek ÇDÖ’nün ne olduğu, güçlü bir İş-
veren Markası yaratacak şekilde nasıl oluşturulacağı üzerinde ayrın-
tılı olarak duracağız.  
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İdeal Bir ÇDÖ’nün Taşıması Gereken Özellikler 

Değer önermesi denildiğinde pek çok kişinin aklına ücret, iş güven-
cesi, çalışma şartları gibi fonksiyonel faktörlerin geldiğinin farkında-
yım. Evet, çalışan nüfusun % 20’sinin işsiz, % 40’ının asgari ücrete 
tabi olduğu bir ülkede, duygusal faktörlerin ikinci plana atılması 
doğal. Fakat güçlü bir işveren markası olabilmek için büyük çoğun-
luğu değil, nitelikli azınlığın dikkate alınması gerekiyor. Bunun için 
mevcut paradigmalardan sıyrılarak, duygusal ve fonksiyonel yarar-
lar dengesinin nitelikli çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
oluşturulması önem kazanıyor.   

Şimdi ideal bir ÇDÖ’nün taşıması gereken özellikler ile duygu-
sal/fonksiyonel yararların her bir özellik içindeki rolünü karşılaştır-
malı olarak inceleyelim. 

Çalışanların Yaşamlarını Zenginleştirecek Bir Çalışma Ortamı 
ve Kültürünü Tanımlamalıdır 

İdeal bir ÇDÖ öncelikle çalışanların yaşamlarını zenginleştirecek bir 
çalışma ortamı ve kültürünü tanımlamalıdır. Bunun için ÇDÖ çalış-
malarına, “Çalışanlarımızın kendilerini nasıl hissetmelerini istiyo-
ruz?” sorusu ile başlayabilirsiniz. Çünkü çalışanların işe hangi hisler-
le geldikleri, işlerini hangi hislerle yaptıkları önemlidir. İşletmeye 
sadece mesaisini doldurmak için gelen bir kişi ile yaptığı iş ve çalıştı-
ğı işletmeden gurur duyan bir kişinin performansları doğal olarak 
aynı olmayacaktır. Bunun için ideal bir ÇDÖ’de organizasyonun 
çalışanlara sunacağı fonksiyonel yararların yanı sıra, organizasyonun 
bir üyesi olduklarında kendilerini nasıl hissedecekleri tanımlanmalı-
dır. Bu bakış açısı ÇDÖ’yü basit bir iş sözleşmesi olmaktan çıkarta-
rak, mevcut/potansiyel çalışanlara ilham verecek, onlarda heyecan 
uyandıracak değerler topluluğu haline getirecektir. 

Ayrıca insanlara sunulacak fonksiyonel yararlar, onların sosyal 
yaşantısını etkileyecek ölçüde problemler/eksiklikler içermiyorsa, işe 
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başladıktan kısa süre sonra “normal” olarak algılanacak ve motive 
edici özelliklerini yitireceklerdir. Bunun yanında duygusal yararlar 
çalışanların bağlılık ve katkılarında her zaman belirleyici olma ve artı 
değer yaratma özelliklerini korurlar. Örneğin insanlar zam aldıkla-
rında büyük mutluluk yaşarlar. Ardından yaşam standartlarını yeni 
gelir düzeylerine göre yükseltirler ve aldıkları ücret yine “yetmeme-
ye” başlar. Oysa prestijli bir işletmede çalışmanın verdiği haz kalıcı-
dır ve zaman içinde erozyona uğramaz. Örgütsel bağlılık, adanmışlık 
ve yüksek performans gibi arzulanan çalışan davranışları, sağlıklı bir 
çalışma iklimi ve güçlü bir örgüt kültürü varlığına bağlıdır. Güçlü 
örgüt kültürlerinin temelinde ise saygı, özveri, güven, inanç gibi 
duygusal faktörler yer alır. 

Bunun için bir şirketin tepe yönetiminin çalışanların iş yaşantıla-
rını zenginleştirecek bir ortam oluşturma konusundaki samimiyetle-
ri, işveren markası çalışmalarının turnusol testi olarak görülebilir.  

Çalışanlara Artı Değer Sunmalıdır 

Güçlü işveren markalarının bir diğer özelliği algılanan değerlerinin 
yüksek olmasıdır. Algılanan değer, bir kişinin çalıştığı organizasyona 
fiziksel ve zihinsel katkısı ile bu katkı karşılığında elde ettiklerinin 
oranı olarak görülebilir. Bu tanım doğru olmakla birlikte eksiktir. 
Çünkü çalışanlar elde ettiklerini aynı zamanda benzer şirketlerde 
çalışmaları halinde elde edebilecekleri ile karşılaştırırlar. Dolayısıyla 
algılanan değer formülü aşağıdaki şekilde olacaktır: 
 

 

 
 

 

Çalışanlar bu denklemin sonucu artı olduğu sürece farklı bir şir-
kete geçmeyi düşünmeyeceklerdir.   

Algılanan Değer (Yararlar / Katkı)  − (Alternatif Yararlar / Alternatif Katkı)
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Yukarıda açıklanan “Yarar Denklemi” her ne kadar somut ve ob-
jektif gözükse de, değer algısının tümüyle sübjektif bir yoruma da-
yandığı ve duygusal yararların etkisine bağlı olarak şekillendiği unu-
tulmamalıdır. Günümüzde nitelikli işgücünü işletmeye çekebilmek 
ve elde tutabilmek için en az piyasa ortalamasına yakın ücret, iş gü-
vencesi, sosyal imkan vb.lerinin sunulması gerekmektedir. Maddiya-
tın önemi yadsınamaz. Ancak çalışanlar için asıl artı değer, onların 
kendilerini nasıl hissettiklerine, yani işin duygusal boyutuna odakla-
nılarak yaratılabilir.  

Bununla birlikte özellikle piyasaya yeni giren şirketler, kısa vade-
de nitelikli elemanları bünyelerinde toplayabilmek için fonksiyonel 
yararları ön plana çıkartmaktadırlar. Ancak fonksiyonel yararlar 
şirket için son derece maliyetli olduğu için sürdürülmesi zordur. Bu 
tür şirketler özellikle kriz dönemlerinde çalışanlara sundukları değer 
önerilerinin gereklerini yerine getirmede güçlük çekerler. Ayrıca 
güçlü işveren markaları, yüksek ücret gibi fonksiyonel yararların 
çalışan bağlılığını garantilemeyeceğinin farkındadır. Çünkü yüksek 
ücret arayışında olan çalışanlar, organizasyona değil paraya bağımlı-
dır. Daha iyi şartlarda çalışma imkanı bulduklarında bir an bile dü-
şünmeksizin şirketi terk ederler.  

İşletmeyi Rakiplerinden Ayıracak Duygusal ve Fonksiyonel  
Yararlar İçermelidir 

Araştırmalar insan zihninin sadece farklı ve benzersiz şeyleri hatırla-
dığını, sıradan şeylerin ise kısa süre içinde zihinden silindiğini ortaya 
koymaktadır. Bunun için güçlü işveren markaları, kendilerini işveren 
olarak rakiplerinden farklı kılacak, mevcut ve potansiyel çalışanlar 
için anlam taşıyan, onların önem verdiği değer önerileri üzerine ku-
rulmuştur. Farklılaşma güçlü bir işveren markası oluşturulabilmek 
için anahtar kavramdır. Bu sayede işveren markası, maliyetli tanıtım 
kampanyaları ihtiyaç duyulmaksızın geliştirilebilir.  

Günümüzde iş ilanları, kariyer günleri ve benzeri tanıtım faaliyet-
lerinde genellikle işin fonksiyonel yönünün ön plana çıkartıldığını 



 
 
 
 
 
 
 
78      İŞVEREN MARKASI 
 

gözlemliyoruz. Fonksiyonel özellikler nitelikli çalışanları çekmek ve 
elde tutmak için kuşkusuz öneme sahiptir. Bununla birlikte bir işlet-
menin işveren olarak farklılaşmasına sınırlı katkı sağlarlar. Örneğin 
iş güvencesi çalışanların son derece önem verdiği bir özelliktir. İn-
sanlar tüm iş başvurularında öncelikli olarak iş güvencesinin olup 
olmadığını sorgularlar. Fakat iş güvencesi hemen hemen tüm şirket-
lerin ÇDÖ’sünde yer aldığı için ayırt edici bir etki yaratmaz.  

Ayrıca fonksiyonel yararlar taklit edilmeleri kolay olduğu için 
uzun süreli farklılaşma sağlayamazlar. Çalışanlarına yüksek ücret 
ödeyen bir işletmenin elde ettiği rekabet avantajı, diğer şirketlerin 
aynı stratejiyi hayata geçirmesi halinde ortadan kalkacaktır. Bunun 
için güçlü işveren markasına sahip şirketler, fonksiyonel yararlar 
açısından rakiplerine eşit düzeyde ya da onlardan daha iyi bir du-
rumda olmaya çalışırlar. Bununla birlikte ÇDÖ’lerini fonksiyonel 
yararlardan ziyade duygusal yararlar üzerine kurarlar. Çünkü uzun 
vadeli farklılaşmanın marka algısı denkleminin duygusal boyutunda 
gerçekleştiğinin farkındadırlar.  

Aşağıdaki grafikte ÇDÖ’yü oluşturan tipik özelliklerin sağlayabi-
leceği farklılaşma, marka düzlemi2 yardımıyla sunulmuştur. Buna 
göre, ücret, fiziksel çalışma şartları gibi özelliklerin ÇDÖ oluşturu-
lurken mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü bu özellikle-
rin bulunmaması olumsuz yönde bir farklılaşma yaratacaktır. Sosyal 
ilişkiler, yöneticilerin tutumu gibi özellikler kısmi bir farklılaştırma 
sağlarken, asıl farklılaşma “doğru işler yapma”, “anlamlı bir amaca 
hizmet etme”, “başarma” gibi üst seviye insan ihtiyaçlarının karşı-
lanması ile gerçekleşmektedir. 

                                                
2 Marka düzlemi, farklı markaları, sunmuş olduğu fonksiyonel / duygusal yarar-
lar temelinde karşılaştırmak için kullanılan bir stratejik pazarlama aracıdır.  
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Marka Düzlemi (Duane E.Knapp, BrandPromise®’den uyarlanmıştır) 

 

İşletme ÇDÖ’nün Vaatlerini Karşılayabilecek Yeterliliğe Sahip 
Olmalıdır.  

İnsanlara bir şeyler vaat etmekten daha önemlisi, o vaadi yerine geti-
rebilmektir. Backhous ve Tikoo işveren marka yönetimi sürecini çalı-
şanlara güçlü vaatlerin sunulması ve daha sonra verilen bu sözlerin 
tutulması şeklinde tanımlamaktadır. Toyota Inter Brand’ın 2009 yılı 
listesinde 31 milyar dolarlık marka değeri ile dünyanın en büyük 
otomotiv şirketiydi. Toyota’yı yaklaşık 20 yıldır hiç kimse tahtından 
indirememişti. Ta ki otomobillerin fren sistemlerinde ölümlü kazala-
ra yol açan teknik sorunlar yaşanana kadar. Bu durum Toyota’nın 

Duygusal 
Yararlar

Fonksiyonel
Yararlar

Mutlaka Dikkate Alınmalı
ücret, çalışma şartları, yan imkanlar vb

Farklılaştırır
anlamlı bir amaca hizmet 
etme, saygı duyulma

Farklılaştırabilir
sosyal ilişkiler, yöneticilerin tutumu
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“huzur” vaadine zarar vererek şirketin hızla düşüşe geçmesine yol 
açtı. Benzer şekilde ekonomik kriz sırasında kamuoyuna yeterli gü-
veni veremeyen pek çok şirketin işveren markası tamiri mümkün 
olmayan yaralar aldı. Bu şirketler 2009 yılındaki Gözde Şirketler 
Araştırmasında alt sırlara düşmüşlerdi. 2010 yılında da durumların-
da hiçbir değişiklik olmadı. Bu durum Al Ries’ın, marka yarışında 
cephe kaybetmenin kolay, ancak geri almanın çok zor olduğu görü-
şünü işveren markası için de doğruluyor. 

ÇDÖ’nün Oluşturulması 

ÇDÖ, öncelikli olarak katılımcı bir yönetim anlayışını gerekli kılar. 
Bunun yanında şirketin bir önceki kısımda açıklanan Marka Düzle-
mindeki yerinin belirlenmesi, ÇDÖ’nün çalışanlara ilham verecek 
şekilde kaleme alınması ve iş tanımlarının ÇDÖ’yü destekleyecek 
şekilde düzenlenmesi sürecin etkinliğini arttıracaktır. 

Karar Alma Şeklini Değiştirin 

Akademik araştırmalar çalışanların kendilerini iyi hissetmeleri ha-
linde daha yüksek performans göstereceklerini ortaya koymaktadır. 
Bu gerçek pek çok şirket yöneticisi tarafından da kabul edilmekle 
birlikte, uygulamada çalışanların yaşadıkları tecrübeler ve hislerine 
nadiren dikkat edilir. İşyerindeki iyileştirmeler genellikle genel uy-
gulamalar/kitaplarda yazanlar doğrultusunda yapılır. Fiziksel çalış-
ma koşulları iyileştirilir, takım çalışmaları teşvik edilir, happy hour 
türü toplantılar düzenlenir. Zaman zaman bu uygulamaların bazıla-
rından olumlu sonuçların alındığı da olur. Ancak asıl yararı elde 
etmek için işe tersten yani hazır çözümler ile başlanmamalıdır. Çün-
kü Maslow’un da ifade etiği gibi elinde çekiç olan birisi her şeyi çivi 
olarak görecektir. Eğer takım çalışması, fiziksel çalışma şartları, spor 
olanakları gibi ilk akla gelen özellikleri sorgulamadan ÇDÖ’nüze 
eklerseniz, bunlardan arzulanan yararı elde edemezsiniz. Hatta bu 
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tür yararları sağlamak için yaptığınız tüm harcamalar, dipsiz kuyuya 
atılan paralara dönüşebilir. Pek çok durumda, ne yaparsanız yapın 
insanları mutlu edemeyeceğinizi düşünebilirsiniz.  

Bunun yerine işe mevcut durumu analiz ederek başlayın. Bunun 
için “İnsanların iş tecrübeleri kendilerini nasıl hissetmelerine yol 
açıyor?”, “Kendilerini rakip işletmelerdeki çalışanlarla karşılaştırdık-
larında ne hissediyorlar?” sorularını cevaplandırın. Daha sonra ken-
dilerini nasıl hissederlerse, işletmenizi “çalışılacak en iyi yer” olarak 
göreceklerini belirleyin. Ancak bu sorulara sağlıklı cevaplar bulduk-
tan sonra ideal bir ÇDÖ hazırlayabilirsiniz.  

Bir arkadaşım oğluyla balığa gittiğini ve oğlunun oltanın ucuna 
çikolata takmak istediğini anlatmıştı. Çocuğun balıkların kurtçuklar-
dan hoşlandığını tahmin edememesi normal. Fakat aynı şeyi yapan, 
yani değer önerisini çalışanların bakış açısını dikkate almadan hazır-
layan çok sayıda şirket biliyorum. Hatta şirketin ABD’deki merkezi-
nin değer önerisini aynen alan ya da diğer şirketlerin internet sitele-
rindeki değer önerilerini kopyalayan şirketler bile söz konusu. 

Marka Düzlemindeki Yerinizi Belirleyin 

Çalışanların kendilerini nasıl hissettiklerinin belirlenmesi, onları mo-
tive eden faktörlerin anlaşılmasının yanı sıra, işletmenin işveren 
markasının marka düzlemindeki yerini de açıklığa kavuşturacaktır. 
Mevcut/potansiyel çalışanların bir şirketi diğerine göre tercih etmeye 
nelerin yönelttiğinin anlaşılması şirketi pazarda farklı kılacak duygu-
sal ve fonksiyonel yararların tanımlanmasını sağlayacaktır. 
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Türkiye’nin En Gözde Şirketleri® araştırması verileri ışığında ban-
kacılık sektörü için hazırlanan marka düzlemi yukarıda verilmiştir. 
Şekildeki her bir daire farklı bir bankayı temsil etmektedir.  

Dikkat edilirse incelenen bankalardan 3’ü fonksiyonel düzeyde 
faaliyet göstermektedir. Bu, söz konusu bankaların çalışanlarla olan 
ilişkilerini ücret, yan imkanlar gibi yararlar temelinde yürüttüklerini 
göstermektedir. Bu üç bankanın güçlü ve ayırt edici bir ÇDÖ’ye sa-
hip olmadıkları açıkça görülmektedir. Bu bankalar çalışanları ile 
duygusal bir bağ kuramadıkları için sürekli olarak piyasanın üstünde 
bir ücret ve daha iyi çalışma şartları sunmak durumundadırlar. Aksi 
taktirde nitelikli çalışanların bu bankaları tercih etmeleri beklenme-
yeceği gibi mevcut çalışanların banka değiştirmeleri de kaçınılmaz-
dır. 

Duygusal 
Yararlar

Fonksiyonel
Yararlar

ücret, çalışma şartları, yan imkanlar vb

anlamlı bir amaca hizmet 
etme, saygı duyulma

sosyal ilişkiler, yöneticilerin tutumu
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A ve B bankalarının ise çalışanları ile güçlü duygusal bağlar kur-
duğu gözlenmektedir. Mevcut/potansiyel çalışanlar bu bankaları 
başarı, güç, onur gibi ifadelerle özdeşleştirmektedirler. Bu çerçevede 
söz konusu bankaların ÇDÖ’lerini başarılı bir şekilde hayata geçir-
dikleri söylenebilir. Bu iki banka insanların zihninde ve kalbinde yer 
ettiği için artık büyük reklamlar vermeleri ya da yüksek tanıtım har-
camaları yapmaları gerekmez. İnsanlar bu bankalara daha çok aile, 
arkadaş, öğretim üyesi, sosyal ağ gibi kanallar aracılığıyla ulaşmak-
tadırlar. 

Dikkat edilirse D, E, F nitelikli çalışanları bünyelerine çekebilmek 
için çırpınırken, A ve B güçlü işveren markaları sayesinde bir çekim 
merkezi haline gelmişlerdir. 

Özetle mevcut/potansiyel çalışanları motive eden faktörler ile iş-
veren markasının rakiplerine göre nasıl algılandığının anlaşılmasının 
güçlü bir ÇDÖ geliştirirken son derece yararlı olacağı söylenebilir.  

ÇDÖ’yü Çalışanlara İlham Verecek Şekilde Kaleme Alın 

İşletmenizin marka düzlemindeki yeri, sunduğunuz değer önerisinin 
mevcut/potansiyel çalışanlar tarafından nasıl algılandığı hakkında 
güçlü bir geri bildirim sağlayacaktır. İdeal durum, işletmenin spekt-
rumunun duygusal yararlar kısmında yer almasıdır. Bununla birlikte 
araştırma sonuçları Türkiye’deki çok az işletmenin bu ideal duruma 
yakın olduğunu göstermektedir. 

Peki ÇDÖ gerçekleri mi yansıtmalı, yoksa ideal durum göz önüne 
alınarak mı hazırlanmalıdır?  

ÇDÖ’nün, işletmenin gerçeklerinden kopmaması önemlidir. Bu-
nunla birlikte sadece mevcut duruma odaklanmak gelişmeyi red-
detmek anlamına gelecektir. Diğer yandan gerçek ile idealin karıştı-
rılması şirketin yerine getiremeyeceği sözler vermesine neden olaca-
ğından, tamiri çok güç problemlere yol açabilir. Bu nedenle ÇDÖ 
işletmenin mevcut gerçekleri göz önüne alınarak, işletmeyi harekete 
geçirecek ve çalışanlara ilham verecek şekilde tasarlanmalıdır.  
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İdeal bir ÇDÖ’de bulunması gereken temel bileşenler ile bu bile-
şenlerin nasıl belirleneceği aşağıda özetlenmiştir.  

1. Potansiyel adayları cezbedecek anahtar “iş değiştirme” kriterle-
rini ÇDÖ’ye dahil edin. Bunun için işletmenize, farklı işletmelerden 
gelen çalışanların iş değiştirmesinde rol oynayan en önemli kriterleri 
belirleyin. Ancak bunu yaparken söz konusu kriterlerin sıradan çalı-
şanlar ile yüksek performanslılar arasında büyük farklılık gösterdi-
ğini unutmayın. Yüksek performanslı çalışanlar için tipik karar kri-
terleri; 

- Öğrenme ve gelişme fırsatları, 

- Yapacakları işleri seçme olanağı, 

- Çalışma saatleri konusunda esneklik, 

- Katılımcı bir örgüt iklimi, 

- Kolaylaştırıcı liderlerin varlığı  

olabilir. Ancak söz konusu kriterlerin işin ve sektörün özelliklerine 
bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır. 

2. ÇDÖ’ye işletmenizde yürütülen ilginç ve çekici projeleri ekle-
yin. Bunun için farklı departmanlardaki yöneticilerle irtibata geçin ve 
gizliliği olmayan projeler hakkında bilgi alın.  Bunlar içinden özellik-
le adayların potansiyellerini zorlayacak nitelikte olanları seçmeye 
özen gösterin. 

3. İnsanlar işletmeye katıldıklarında ne tür kişilerle çalışacaklarını 
bilmek isterler. Bu nedenle liderler ve çalışma takımı, ÇDÖ’nün en 
önemli bileşenlerinden birisi olarak görülmelidir. Burada temel 
amaç, insanların kazananların olduğu bir takımın üyesi olacaklarını 
düşünmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda işletmenizdeki kilit yöneti-
cileri, sağladıkları başarılarla birlikte değer önerisine ekleyin. Ayrıca 
takım üyelerinin ayırt edici özelliklerini, eğitim düzeylerini, aldıkları 
ödülleri, sahip oldukları özel becerileri ve tecrübelerini değer önerisi 
içinde özetleyin.  

4. İşletme ve kültürü hakkındaki “baştan çıkartıcı” özellikleri 
ÇDÖ’ye dahil edin. Bunun için, üst düzey performans gösteren çalı-
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şanlar ile işe yeni alınan bireylere küçük bir anket uygulayarak, iş-
letmeyi ve kültürünü, eşsiz yapan özellikleri tanımlamalarını isteyin. 
Eğer mümkünse, pek çok şirket tarafından yoğun bir şekilde kullanı-
lan “güçlü değerler”, “takım çalışması”, “aile ortamı” gibi klişe ifade-
leri ÇDÖ’nüze sokmamaya özen gösterin.  

5. Ücret ve diğer yan imkanlardan bahsedin. Fakat bunların birey-
lerin işletmeye katılmaları için temel neden olarak gözükmemesine 
dikkat edin. Yüksek nitelikli adaylar maddi faktörlere sıradan aday-
lara oranla daha az önem verirler. Bununla birlikte en azından piyasa 
ortalaması düzeyinden ücret alıp almayacaklarını öğrenmek isterler. 
Diğer yandan eğer performansa bağlı ödeme, proje bazında prim gibi 
uygulamalarınız varsa bunlardan bahsedin. 

6.  Oluşturduğunuz ÇDÖ’nün etkinliğini yöneticiler, yüksek per-
formanslı çalışanlar ve işe yeni alınan çalışanlar üzerinde test edin. 
Ayrıca bu kişilerden, ÇDÖ’nün organizasyonun iyi yönlerini yansıt-
tığının, fakat insanlarda aşırı beklenti oluşmasına yol açabilecek vaat-
ler içermediğinin onayını alın.  

7. ÇDÖ’nüzü rakiplerinizin ÇDÖ’leri ile karşılaştırın. İşletmenizi 
farklılaştıran, size özel hususları belirleyerek ön plana çıkartın. Bu 
karşılaştırmaları zaman zaman tekrarlayın.  

İş Tanımlarını ÇDÖ’yü Destekleyecek Şekilde Yeniden        
Düzenleyin  

Şimdi geldik işin yorucu kısmına. İşveren marka yönetiminde “iş = 
ürün” olduğu için, mevcut iş tanımlarının pazarlama bakış açısı ile 
yeniden ele alınması gerekir. Aksi taktirde işletmenin ÇDÖ’süne 
bakarak gelen bir aday, iş tanımını (kendisine özel olarak vaat edilen 
değeri) gördüğünde hayal kırıklığına uğrayabilir.  

Şimdi “onca kişiyi işe aldım fakat aralarında iş tanımını soran 
kimse olmadı” dediğinizi duyar gibiyim. Haklı olabilirsiniz. Özellik-
le işe aldığınız kişileri, aktif olarak iş arayan (işsiz) adaylar arasından 
seçiyorsanız, teklifinizi iş tanımlarına bakmaksızın kabul edecekler-
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dir. Hatta bu tür kişiler kendilerine verilecek herhangi bir işi dahi 
kabul edebilirler. İşsiz adaylar için bırakın işin tanımını, işin unvanı 
bile başlangıçta önem taşımayabilir.  

Bununla birlikte yüksek nitelikli adaylar, yapacakları iş hakkında 
sıradan adaylar kadar duyarsız olmayacaklardır. Nitelikli kişileri 
işletmenize çekmek için harcadığınız tüm çabalar etkisiz, sıkıcı bir iş 
tanımı ile boşa gidebilir. Çünkü bu tür kişiler, yapacakları işin mev-
cut işlerinden ya da kendilerine sunulan diğer alternatiflerden daha 
iyi olup olmadığını görmek isterler. Bunun için yüksek nitelikli aday-
larla ilgili aşağıdaki hususların göz önüne alınması yararlı olacaktır. 

• Yüksek nitelikli kişilerin büyük bir bölümü zaten iyi işlerde ça-
lışmaktadır. 

• Muhtemelen sizin dışınızdaki işletmelerden de teklif almışlar-
dır. 

• Mevcut işlerinden daha iyi işleri kabul ederler. 

• Sıkıcı ve güncelliğini yitirmiş bir iş tanımı ile karşı karşıya kal-
dıklarında, mevcut işlerinin daha iyi olduğunu düşünürler ve onları 
kaybedersiniz. 

• Onları kaybettiğinizde, bir daha sizinle çalışmayı düşünmezler. 
Daha cazip pozisyonlar dahi, artık ilgilerini çekmez. Sizinle yaşadık-
ları olumsuz tecrübeyi diğer insanlara anlatarak zararın büyümesine 
yol açarlar. 

Eğer iş önerisini kabul eden nitelikli adayların oranını dramatik 
bir şekilde arttırmak istiyorsanız, iş tanımlarını ÇDÖ’nün bir parçası, 
tamamlayıcısı haline getirmelisiniz. Nasıl bilmediğiniz bir ürünü 
satın alırken özelliklerini inceliyorsanız, insanlar da yapacakları işin 
özelliklerini görmek isteyeceklerdir. İş tanımlarının, adayların bek-
lentilerini karşılamaması halinde ise, işveren markanız bir anda de-
ğerini yitirecektir. Eğer aşağıdaki özellikler mevcut iş tanımlarınızı 
anlatıyorsa zaman kaybetmeden kolları sıvamalısınız. 

• Eski ekipmanlar, yöntemler ve metotlar, 

• Güncelliğini yitirmiş bir terminoloji, 
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• Öğrenme, gelişim gibi nitelikli adayların en fazla önem verdiği 
kavramların sınırlı kullanımı, 

• Yenilikçilik, yaratıcılık gibi yaklaşımların bulunmaması, 

• Rutin prosedürlerin ayrıntılı açıklamaları. 

Şimdi bütün iş tanımlarını oturup yazmanızı tavsiye etmiyorum. 
Ancak bundan sonra yazılacak iş tanımları için bir şablon oluştur-
manız şart. Daha sonra bu iş için bir ekip kurabilir ya da işi bizzat 
yapanların yardımını isteyebilirsiniz. Bu tür bir şablon oluşturabil-
mek için izlenebilecek adımları ise aşağıda özetledim. 

• Kendi iş tanımınızı bulun. Tanımın ifade ediliş şeklinin sizi tek-
rar aynı işe girmeye ne ölçüde cezbettiğini değerlendirin. Daha sonra 
nitelikli aday bulmakta güçlük çektiğiniz bir iki pozisyonun iş tanı-
mını inceleyin. Kendi iş tanımınızda görmüş olduğunuz eksikliklerin 
bu tanımlarda olup olmadığını belirleyin. 

• Şirketinizdeki yüksek performanslı çalışanların dahil olduğu bir 
odak grubu çalışması organize edin. Bu çalışmada, işleri hakkında ne 
bilmek istediklerini ve onları nelerin cezbettiğini öğrenin. Eğer odak 
grubu oluşturma gibi bir imkanınız yoksa, yüksek performanslı çalı-
şanlarla ikili görüşmeler ayarlayın.  

• Daha sonra belirlediğiniz hususların ne kadarının mevcut iş ta-
nımlarında yer aldığını belirleyin. Bu şekilde mevcut ile ideal arasın-
daki mesafeyi netleştirin.  

• Elinizdeki iş tanımlarını daha çekici şekilde ifade  etmeyi dene-
yin. Bunu yaparken; etkisiz, güncelliğini yitirmiş kelimeleri yenileri 
ile değiştirin. İdari hususları ayıklayın. Rutin uygulamaları, iş tanım-
larında uzun uzadıya anlamak yerine genel talimatlara atıf yapın. 
Yeni ekipman, araç  ve yöntemleri tanımlara dahil edin. İşleri yapış 
sırasına göre değil, en etkili özellikleri ön plana çıkartacak şekilde 
düzenleyin.  

Tüm bu düzenlemeler iş tanımlarının, üzerinde çalışılabilir bir se-
viyeye gelmesini sağlayacaktır. Daha sonra bu tanımları  daha ilginç 
ve çekici yapabilmek için satış, pazarlama ya da halkla ilişkiler de-
partmanındaki profesyonellerden yardım isteyin. Onların değerlen-
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dirmeleri doğrultusunda tanımları yeniden düzenleyin. Bu süreç 
sonunda ilkinden oldukça farklı iş tanımları elde edeceğinizden şüp-
heniz olmasın. Artık bu şablonu işletmenizdeki diğer işler için kulla-
nabilirsiniz.  

İş tanımlarını güncelleyecek kişiler, oluşturduğunuz şablonlara 
bakarak, güncelliğini yitirmiş terimleri hangileri ile değiştirecekleri-
ni, ne tür araç yöntem ve ekipmanları tanımlara dahil edeceklerini, 
işin ne tür özelliklerini ön plana çıkartacaklarını, iş tanımını genel 
olarak nasıl organize edeceklerini görebilirler. Ayrıca oluşturacağınız 
şablon iş tanımlarının çekicilikleri, yapacağınız bu  çalışmalarda yö-
netimin desteğini almanızı kolaylaştıracaktır.  

Sözünüzün Eri Olduğunuzu Gösterin 

Buraya kadar bir markanın özü “vaat” üzerinde durduk. Ancak 
“vaat”lerin ancak tutulduklarında anlam taşıdıklarını belirtmekte 
yarar var. Aşağıda açıklanan beş altın kural ÇDÖ’de yer alan vaatleri 
tutmanızı kolaylaştıracak ve istenmeden oluşabilecek kazaları önle-
yecektir.  

• Onlara tutabileceğiniz sözler verin. Örneğin işletmenizde bü-
rokratik bir yapı hakimse, ÇDÖ’nüzde yaratıcılık, serbestlik gibi ifa-
deler kullanmayın. Eğer eğitim bütçeniz sınırlı ise insanlara kişisel 
gelişim vaat etmeyin. Eğer bir aile şirketiyseniz ve her şey patronun 
dediği şekilde yürütülüyorsa, kararlara katılım, eşit kariyer imkanla-
rı gibi ifadelerden uzak durun.  

• ÇDÖ’nün en önemli ölçütü şirketin sıkıntılı günlerde verdiği 
sözlerin arkasında durup durmadığıdır. Her şey iyi giderken değer 
önerisinin gereklerini yerine getirmek nispeten kolay olacaktır. Fakat 
ya işler iyi gitmezse? Kriz dönemleri bu duruma en iyi örnektir. İş-
letme krizi en az hasarla atlatabilmek için tabii ki bazı tedbirler ala-
caktır. Ancak burada çalışanlara karşı izlenecek tutum büyük önem 
taşır. Örneğin 2008 krizinden sonra Toyota, Adapazarı’nda tedarikçi-
lerine yaptırdığı pek çok işi fabrika içine alarak, işçi çıkarmamak için 
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büyük gayret gösterdi. Bir şirkete olan güveni arttırabilmek için 
bundan daha iyi fırsat olur mu?  

• İşletmenizin “çalışılabilecek en iyi yer olması” temel hedefiniz 
olmalı. Aksi taktirde sadece ÇDÖ’ye odaklanmak yeterli olmayacak-
tır. Daha geniş düşünmelisiniz. Çünkü ÇDÖ’de açıkça yer almayan 
fakat çalışanların sizden beklediği pek çok şey olabilir. Örneğin 
ÇDÖ’de “güçlü şirket” teması üzerinde durulduysa çalışanlar sizden 
güçlü bir işletmenin yapabileceği her şeyi bekleyecektir. Yönetim 
literatüründe “psikolojik sözleşme” olarak adlandırılan bu husus 
ÇDÖ’yü yaşayan ve sınırları net olmayan bir araç haline getirir. Bu-
nunla birlikte işletmeyi çalışılabilecek en iyi yer yapma düşüncesi ile 
hareket eden bir yönetim tüm beklentilere cevap verebilir.  

• Çalışanların memnuniyet/bağlılık düzeylerini periyodik olarak 
ölçün. Benzer ölçümleri potansiyel çalışanlar için de yapın. Onların 
sektör ve işletmenizden beklentilerini takip edin. Bu şekilde insan 
kaynaklarının nabzını tutun. Yapacağınız ölçümler ÇDÖ’yü uygula-
madaki başarı derecenizi gösterecektir.  

Marka Kimliği, ÇDÖ ve Konumlandırma İlişkisi 

Bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz Marka Konumu ise Marka Kim-
liği ve Çalışan Değer Önermesinin aktif olarak iletilecek kısmını oluş-
turur.  Marka Konumu yalnız başına bir anlam ifade etmez, konu-
mun arkasında yer alan değer önerisi ve marka kimliği onu anlamlı 
kılar. Marka Konumu buzdağının görünen kısmıdır. Etkili olabilmesi 
için değer önerisi ve marka kimliği ile desteklenmesi gerekir. Marka 
kimliği ve değer önerisi oluşturulmaksızın ortaya atılacak bir marka 
konumu suyun üzerinde yüzen küçük bir buz tabakasından farksız 
olacaktır. Şimdi “Just Do It” sloganını Nike dışındaki başka bir fir-
manın kullandığını düşünün. Etkili olabilir mi?  

Bunun yanında “Just Do It” ifadesi Nike’ın hem müşterilerine, hem 
de çalışanlarına çok şey ifade eder. İşlerin yapılış şeklini tanımlar. 
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Nike’a gelen insanlar değer üreteceklerini ve gereksiz bürokrasi ile 
uğraşmayacaklarını bilirler. Benzer durum Coca-Cola için de söz 
konusudur. Müşteriler “orijinal” ürünü içmenin, çalışanlar ise üret-
menin gururunu yaşarlar. Ancak her iki ifade de çok güçlü kurum 
kimliklerine ve ÇDÖ’lere dayanmaktadır.  

 

 



 

Konumlandırma 
 

 

 

 

Bir işletme olarak oldukça kapsamlı bir ÇDÖ’ye sahip olabilirsiniz. 
Örneğin, çalışanlarınıza yüksek ücret verebilir, kişisel gelişim imkan-
ları sağlayabilir, çok iyi bir çalışma ortamı sunabilirsiniz. Eğer iyi bir 
işveren olduğunuzu düşünüyorsanız, bu durumu en ince ayrıntısına 
kadar anlatarak, insanların sağlamış olduğunuz ayrıcalıkları görme-
lerini isteyebilirsiniz. Bununla birlikte bu tür bir yaklaşım sizin güçlü 
bir işveren olarak algılanmanızı sağlamaz. Sadece kafaları karıştırır.  

Neden mi? Çünkü yalnız değilsiniz. Büyükşehirde yaşayan orta-
lama bir insan günde yaklaşık 1000-1500 arasında reklam mesajına 
maruz kalıyor. Normal bir kişinin bu derece yoğun bir iletişim bom-
bardımanına dayanması mümkün değil. Bu nedenle zihin savunma-
ya geçiyor ve mesajların % 99’una işlem yapmıyor. Örneğin yanın-
dan geçtiğimiz billboarddaki ilanları, gazetelerdeki sayfa sayfa rek-
lamları, internetteki bannerları görsek de, bunlar üzerindeki yazılar 
zihnimizde herhangi bir iz bırakmıyor. Aralarından sadece bizimle 
ilgisi olduğunu düşündüğümüz % 1’lik bir kısım dikkatimizi çeki-
yor. Bunların % 90’ını ise 24 saat içinde tamamen unutuyoruz.  

Şimdi gelelim insanların unutmadıkları % 0.01’lik dilime nasıl gi-
receğimize. Araştırmalar, akılda kalan mesajların; “farklı”, “ilgili”, 
“kısa” ve “duygu yüklü” olduğunu ve bu özelliklerin insan zihni 
üzerindeki etkiyi arttırdığını gösteriyor. Bunun için iyi reklam ajans-
ları iletişim planlarını oluştururken mevcut/potansiyel çalışanlar için 
anlam taşıyan ve işletmenizi rakiplerinizden ayıran özellikleri seçe-
rek kampanyaları bu özellikler üzerine kurarlar. Örneğin Google’ın 
çalışanlarına sunmuş olduğu pek çok yarar vardır fakat tanıtım 
kampanyaları “kişisel gelişim” ve “serbestlik” üzerine kurulmuştur. 
Bununla birlikte bu seçim Google’ın çalışanlarına iş güvencesi ya da 
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iyi çalışma şartları sunmadığı anlamına gelmez. Burada önemli olan 
verilen mesajın; 

1. İşletmeyi bir işveren olarak rakiplerinden ayıracak nitelik taşı-
ması, 

2. Mevcut ve potansiyel çalışanlar için anlam ve önem içermesi, 

3. Mümkün olduğunca kısa ve net ifade edilmesi, 

4. Duygusal bir içeriğe sahip olmasıdır. 

Örneğin, iş ortamının fiziksel özellikleri çalışanlar için çok önemli 
olabilir. Ancak sektördeki diğer işletmeler de, çalışanlarına benzer iş 
ortamları sağlıyorlarsa bu özellik sizin güçlü bir işveren olarak algı-
lanmanıza kayda değer katkı sağlamaz.  

Diğer yandan çalışanlarınıza rakiplerinizin sunmadığı bir yarar 
sağlayabilirsiniz. Fakat bu yarar onlar için anlam taşımıyorsa, işveren 
markanıza olan katkısı sınırlı olacaktır. Örneğin En Gözde Şirketler 
araştırması sonuçları, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin çalışa-
cakları şirketlerde kişisel gelişim ve kariyer olanaklarını öncelikli 
olarak ararken, “iş-özel yaşam dengesine” çok fazla dikkat etmedik-
lerini ortaya koymaktadır. Buna göre iş yaşantısının, çalışanlarının 
özel yaşantılarını etkilememesi konusunda çok hassas olan bir işlet-
me, bu özelliği ile çok az öğrenci çekebilecektir.  

Mesajın kısa ve net olması ise hatırlamayı kolaylaştırması açısın-
dan önemlidir. Al & Laura Ries Marka Yaratmanın 22 Kuralı adlı 
eserlerinde güçlü markaların kısa mesajlarla ön plana çıktıklarına 
dikkat çekmektedir. Örneğin “prestij” kelimesi Mercedes’i çağrıştır-
maktadır. Mercedes denince akla Alman, pahalı, güvenilir, iyi tasar-
lanmış, konforlu gibi çağrışımlar gelse de asıl farklılaşmayı sağlayan 
tek kelimelik “prestij” ifadesidir. Ferrari pahalıdır, Volvo güvenlidir, 
Toyota kusursuz üretilmiştir. Ancak bunların hiçbiri Mercedes’in 
prestijini taşımaz. Prestij özelliği müşteriler kadar çalışanlar için de 
anlam taşır. Bu nedenle Türkiye’nin En Gözde Şirketler Araştırma-
sı’nda Mercedes’in öğrencilerin en fazla çalışmak istediği otomotiv 
şirketi olması şaşırtıcı değildir. Öğrenciler çalışma şartları hakkında 
çok az bilgiye sahip olmalarına rağmen Mercedes’te çalışmayı iste-
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mektedirler. Bunun için eğer güçlü bir işveren markası inşa etmek 
istiyorsanız, mevcut/potansiyel çalışanların zihninde bir ya da iki 
kelimeye sahip olmaya odaklanmalısınız. Rakiplerinizin sahip olma-
dığı kelimelere. 

Son olarak mesajın duygusal bir içeriğe sahip olması, insan zihni 
üzerindeki etkisini arttıracaktır. NLP (Neuro Linguistic Pro-
gramming) uzmanları duyguların, bir bilginin hafızaya kalıcı olarak 
kaydedilmesini sağlayan yegane faktör olduğunu ileri sürmektedir-
ler. Buna kanıt olarak da, insanların en iyi hatırladıkları olayların 
duygu yoğunluğu yüksek olan anlar olduğu gösterilmektedir. Örne-
ğin evlilik törenleri, çocuğunuzun doğumu, sevdiğiniz bir kişinin 
cenazesinde yaşananlar yıllar geçse de unutulmaz. Bunlar içinde de 
en iyi hatırlananlar, duyguların zirveye çıktığı anlardır. Bu tür anlar-
da duygular beyin içersindeki sistemleri harekete geçirir ve belleğe 
son derece sağlam bir mesaj kaydedilir. Duygunun şiddeti arttıkça 
mesajın da etkisi derinleşir. Bu nedenle gerek mesajın içeriği gerekse 
iletilmesi sırasında duyguların ön plana çıkartılması önemlidir. 

Konumlandırma Fırsatı 

Konumlandırma yaklaşımını geliştiren Ries & Trout’a göre insanların 
zihnindeki her bir özellik genellikle bir marka ile eşleşmektedir. Ör-
neğin bankacılık okulu dendiğinde İş Bankası, iş güvencesi denildi-
ğinde Ziraat Bankası akla gelir. Ayrıca marka bir özellikle özdeşleşti-
ğinde onu insan zihninden çıkarmak ya da farklı bir markayı o özel-
likle özdeşleştirmek oldukça zorlaşmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında marka yönetimi, insan zihnindeki özellik-
leri kapma yarışı olarak da görülebilir. Bunun için eğer insanların 
zihnine belli bir özellik ile girmeyi başarabilirseniz, ciddi bir hata 
yapmadığınız sürece bu özellikle hatırlanacağınızdan şüpheniz ol-
masın. Sektördeki bir başka firma sizden daha iyi olanaklar sunsa 
dahi sizi kolay kolay yerinizden edemez. Örneğin, Aselsan kuruldu-
ğu günden bu yana en iyi kişisel gelişim olanağı sunan elektronik 
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şirketi olarak bilinmektedir. Belki çalışanlarının kişisel gelişimine 
Aselsan’dan daha fazla katkı sağlayan şirketler var. Ancak algı bir 
kez oluştuktan sonra değiştirmek zor. Dolayısıyla “ilk olmak” son 
derece önemli.  

İşin ilginç yanı ise, insanların zihnindeki işveren imajlarının pek 
çok sektör için henüz net olmaması. İşveren markası oluşturmaya 
yönelik sistematik bir çaba yürütülmediği için zihinler karışık. Örne-
ğin iyi çalışma şartları denildiğinde pek çok sektörde akla belli bir 
işveren ismi gelmiyor. Bunun için şu anda bir işletmenin herhangi bir 
kavramı sahiplenmesi son derece kolay. Yani kaçırılmayacak bir fır-
sat söz konusu.  

Ne Yapıyoruz? 

Bugün Türkiye’de yürütülen İşveren Markası çalışmalarının, 
1950’lerin reklamcılık anlayışının dahi gerisinde olduğunu düşünü-
yorum. Çok mu iddialı konuştum? İsterseniz mevcut uygulamaları 
tüketici markasında yaşanan gelişmeler ışığında inceleyelim.  
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Yukarıda sunulan Harley Davidson reklamında markanın sunduğu 
tüm yararlar sıralanıyor. Marka rahatlık, sağlamlık ve sürat özellikle-
ri ile konumlandırılmış. Hatta bu özellikler küçük görseller ile daha 
belirgin hale getirilmiş. İlk bakışta komik gelse de dediğim gibi bu 
1950’lerin reklamcılık anlayışı. Günümüzde ise işler değişti. Artık 
Harley Davidson reklamlarında sağlamlığı vurgulamak için motoru 
bayırdan aşağı atan adam karikatürlerini görmezsiniz. 

Konumlandırma tek bir mesajın tutarlı olarak verilmesini gerekti-
rir. Bu da Harley Davidson’ın bir yaşam tarzı olduğu mesajıdır. Mar-
kanın tüm reklamları bu yaşam tarzı üzerine kurulmuştur. Hiçbir 
reklamda motorun rahatlığı, hızı hakkında tek bir satır dahi yer al-
maz. Ancak verilen mesajlar aşağıdaki görselde olduğu gibi bir rek-
lam mesajının taşıması gereken “ilgili”, “farklı”, “kısa” ve “duygu 
yüklü” olma şartları ile % 100 uyumludur. 

 

 
 

Şimdi iş ilanlarında, kariyer günlerinde kullanılan ifadeleri düşü-
nün. 1950’lerin reklamlarından farkı ne? Evet hiçbir fark yok. Hatta 
grafik gösterimler olmadığı için belki daha renksiz oldukları söyle-
nebilir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
96      İŞVEREN MARKASI 
 

 

Konumlandırma Süreci 

Marka konumu değer önerisinin aktif olarak iletilecek kısmını oluş-
turur. Çok basit birkaç cümle ya da slogandan ibarettir. Ancak iş 
dünyasındaki iletişim karmaşası içersinde o basit ifadeyi ortaya çı-
kartabilmek ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Çünkü hangi sektörde 
faaliyet gösterirseniz gösterin mutlaka nitelikli çalışanları bünyesin-
de toplamak isteyen rakipleriniz vardır ve onlar da benzer vaatlerde 
bulunabilirler. Bu tür ortamlarda mesaj karışır. Mesajın karışması 
tüm tanıtım çabalarının iletişim bombardımanı içersinde yok olup 
gitmesi demektir.  

Bunun için öncelikle; Şirket hangi pozisyonları doldurmakta zor-
lanıyor?  Ne tür yeteneklere3 ihtiyaç duyuyor? Sektörde aranan yete-
neklerin beklentileri neler? Rakipler bu beklentileri nasıl karşılıyor? 

                                                
3 Yetenek kavramı kitap boyunca, “yüksek performans gösteren nitelikli çalışan-
ları” tanımlamak için kullanılmıştır.  
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Biz neler verebiliriz? Nasıl fark yaratabiliriz? Bu kişilere hangi kanal-
lardan ulaşabiliriz? Yalnız verilen mesajda değil, işletme içinde bir 
takım değişikliklere gidebilir miyiz? sorularına cevap aranmalıdır. 
Bu sorulara cevap verdikten sonra kimsenin söylemediği şeyler vaat 
edilerek fark yaratılmaya çalışılabilir.  

Doğru Kişiler 

“İlgi”nin marka mesajının taşıması gereken en önemli özelliklerden 
biri olduğunu ifade etmiştik. Şimdi tüm çalışanlar için aynı derecede 
ilgili bir mesajı oluşturup oluşturamayacağınızı düşünün.  

Eğer işletmenizdeki çalışanlar farklı eğitim düzeylerinde ise ve 
farklı maaşlar alıyorlarsa bunların Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde-
ki yerleri de farklı olacaktır. Dolayısıyla tüm şirket çalışanlarının 
beklentilerini karşılayacak genel bir konumlandırma mesajı oluştur-
mak zor olabilir. Jack Trout konumlandırmayı “bir seçim ve bir vaz-
geçme” olarak tanımlamaktadır. Bunun için işletmenizin asıl ihtiyaç 
duyduğu çalışan profilini belirlemeli, bu profil üzerinde uzlaşmaya 
vardıktan sonra konumlandırma çalışmalarına başlamalısınız.  

Özetle işveren markanızın etkili olabilmesi için öncelikle hedef 
kitlenizi tanımlamanız şart. Nasıl “Macrocenter”, “Tansaş”, “Bim” 
markaları farklı tüketici kesimlerine hitap ediyorsa, sizde hedefi vu-
rabilmek için okun ucunu sivriltmeli, işveren markası çalışmalarını 
yoğunlaştıracağınız grubu diğerlerinden ayırmalısınız.     

Doğru Mesaj 

Türkiye’de moda Vakko’dur. Solo hem yumuşak hem hesaplıdır. 
Markaların ambalajlarının altında görünmeyen ruhları vardır. Mar-
kaya bunlar hayat verir ve hiçbiri tesadüf sonucu oluşmaz. Bu işin 
uzmanları tarafından yapılan sistematik çabaların ürünüdür. Şimdi 
aynı sürecin işveren markası için işlediğini görüyoruz. Örneğin İş 
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Bankası televizyon reklamlarında “Bankacılık Okulu”, Akbank “Tür-
kiye’nin Yenilikçi Gücü” sloganını kullanıyor.  

Diğer yandan işveren markası için ayrı bir slogan yaratmanın ol-
dukça maliyetli bir süreç olduğunu belirtmekte yarar var. Hatta bu 
maliyet pek çok şirketin İK bütçesini dahi aşabilir. Eğer böyle bir 
durum söz konusu ise çalışmalarınıza tüketici markası için hazırla-
nan mesajlarla başlayabilirsiniz. Örneğin “Moda Vakko’dur” ifadesi 
müşteriler kadar çalışanlara da ilham verecek potansiyele sahiptir. 
Özellikle kendisini geliştirmek isteyen kişiler için modanın merke-
zinde çalışmak büyük bir fırsat olarak görülebilir. Ayrıca Vakko’nun 
ismi ürünü kullananlar kadar çalışanlar için de bir prestij kaynağıdır. 
Ancak Solo’nun yumuşak ve hesaplı olması çalışanlar üzerinde ben-
zer bir etki yaratmaz. Burada çalışanlar için farklı bir marka imajına 
ihtiyaç duyulacaktır.  

Mesaj oluştururken dikkat edilmesi gereken husus gerçeklerden 
uzaklaşılmamasıdır. İşte bu noktada marka kimliği size yardımcı 
olur. Eğer marka kimliğinizi iyi tanımladıysanız neler söylemeniz ve 
neler söylememeniz gerektiğini daha net belirleyebilirsiniz. Ayrıca en 
güçlü olduğunuz alanı ön plana çıkartmanız, sahip olduğunuz ko-
numu korumanızı kolaylaştıracaktır. Çünkü kendinizi belli bir özel-
lik ile konumlandırdığınızda, belki diğer özellikler değil ama o özel-
liğe karşı insanlar aşırı hassas hale gelirler. O özelliğe ilişkin bir so-
run yaşandığında sizi tercih etme nedenleri ortadan kalkar. Şimdi 
kendisini iş güvencesi üzerine konumlandıran bir şirket düşünün. Bu 
firmanın insanları işten çıkarma şansı var mı? Tabii ki çıkartabilir 
ancak sonuçları çok ağır olur. Hemen yerini başka bir şirketin alaca-
ğından şüpheniz olmasın. Ayrıca artık ilk imajın tam tersi ile iş gü-
vencesinin bulunmadığı bir yer olarak hatırlanacaktır. Sürekli işçi 
çıkartan şirketlerden dahi daha kötü bir unvana sahip olması kaçı-
nılmazdır. 

Bu kısımda Realta Danışmanlık tarafından kullanılan 3D® konum-
landırma modelinin Doğru Kişiler, Doğru Mesaj bileşenlerini incele-
dik. Bundan sonraki bölüm ise Doğru Kanalın nasıl seçileceği hak-
kında. 



 

   Reklamlar Neden İşe            
Yaramaz? 

 

 

 

 

Tam bir “dikkat ekonomisi” içinde yaşıyoruz. Kendinizi önceki ku-
şaklarla bir karşılaştırın. Onların en azından bizimki kadar dikkat 
problemi yoktu. Örneğin internet üzerinden bir bilgi bombardımanı 
ile karşı karşıya kalmamışlardı. TRT’nin bir iki kanalı ile yetinmek 
durumundaydılar. Tüm gelişmelerden hemen hemen herkes eş za-
manlı bilgi sahibi olurdu. Belli bir ürünü tanıtmak ya da belli bir ko-
nuda kamuoyu oluşturmak, kısacası insanların “dikkatini çekmek” 
günümüzle karşılaştırılamayacak derecede kolaydı. 

Günümüzde ise dünya üzerinde yılda yaklaşık 450 bin farklı kitap 
yayınlanıyor. Illinois Üniversitesi’nin 2000 yılında yaptığı bir araş-
tırmaya göre dünya üzerinde 11.239 farklı veri tabanı bulunuyor. Bu 
rakamın bu gün 40 bini aştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise düzenli 
olarak yayınlanan 808 derginin yıllık tirajı 20 milyona yaklaşıyor. 
Ayrıca ülkemizde 55 yaygın, 23 bölgesel, 2.381 yerel olmak üzere 
toplam 2.459 gazete; 27 ulusal, 16 bölgesel, 215 yerel olmak üzere 
toplam 258 televizyon kanalı bulunuyor. Radyo kanalı sayısı ise 36 
ulusal, 100 bölgesel, 951 yerel olmak üzere toplam 1.087. Tabi ki en-
formasyon fazlası sadece görsel ve yazılı iletişim kanallarında ya-
şanmıyor. Bugün ortalama bir markette yaklaşık 40 bin ürün veya 
ürün çeşidi stoklanıyor. Peki ortalama bir aile yıllık sadece 150 çeşit 
ürün alırken bu ürünler onların dikkatini nasıl çekiyor?  

“Reklam” cevabını verdiğinizi duyar gibiyim. Evet, Davenport ve 
Beck’in “Dikkat Ekonomisi” adlı eserlerinde belirttikleri gibi insanla-
rın dikkatinin parayla satın alındığı ve bedelinin çok yüksek olduğu 
bir dönemde yaşıyoruz. Reklam belki pazarlama departmanı için 
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hala çok etkili bir araç durumunda. Çünkü yapılan harcamanın etki-
lerini hemen görmek mümkün. Örneğin 10 milyon TL satış cirosu 
olan bir şirket, 500 bin TL reklam harcaması yaptıktan sonra bu ra-
kamı 25 milyon TL’ye yükselttiğinde kimse pazarlama departmanını 
suçlamaz. Şimdi aynı şeyi insan kaynakları için düşünelim. Bu ileti-
şim bombardımanı içersinde hangi gazeteye, hangi dergiye ilan vere-
ceksiniz? Bu ilanların hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığından nasıl emin 
olacaksınız? Kısacası reklamın etkilerini tepe yönetime nasıl göstere-
ceksiniz? Boşuna düşünmeyin çünkü bunu başaramazsınız. Size yö-
neltilen sorulara vereceğiniz yegane cevap “sonuçların uzun vadede 
alınacağı” şeklinde olacaktır. Fakat inanın artık kimsenin bu tür ge-
rekçelere tahammülü kalmadı.  

Geçenlerde uluslararası bir firmanın Türkiye biriminin 
ÇDÖ’sünün bir gazetenin İK ekinde tam sayfa yayınladığını gördüm. 
Hatta şirket bu ilanı üç hafta üst üste tekrarladı. Ardından konu ile 
ilgili kısa bir anket gerçekleştirdim. Üye olduğum sosyal ağlardaki 
İK profesyonelleri, akademisyenler ve öğrencilere ilgili şirketin 
ÇDÖ’sü hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını sordum. Sonuç: 
İlan bir kişinin dahi dikkatini çekmemişti.   

Yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı Gözde Şirketler Araştırması 
sonuçları da reklamların azalan etkinliğini net bir şekilde ortaya ko-
yuyor. Buna göre öğrencilerin işveren tercihlerini büyük ölçüde 
“sosyal ağlardan” elde ettikleri bilgiler şekillendiriyor. Sosyal ağları, 
şirketlerin kariyer siteleri, şirket hakkında basında çıkan haberler, 
arkadaş çevresi ve şirket yöneticilerinin demeç ve röportajları takip 
ediyor. Reklam ve ilanlar ise daha sonra geliyor.  

Dikkat ederseniz, basında çıkan haberler ile şirket yöneticilerinin 
demeç ve röportajları şirket tercihini şekillendiren önemli bir bilgi 
kaynağı durumunda. Bu da bize reklamların işveren markası oluş-
turmada işe yaramamasının tek nedeninin yoğun iletişim bombar-
dımanı olmadığını gösteriyor. Daha açık bir ifade ile öğrenciler gaze-
telerdeki ilan ve reklamlara itibar etmezken, şirket hakkındaki haber-
ler ile yöneticilerin demeç ve röportajlarını yakından takip ediyorlar. 
Neden mi? 
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Her şeyden önce işveren markası, başkaları tarafından oluşturu-
lur. Ancak “hakkında konuşulan şirketler (talk about company)” 
güçlü işveren markalarına sahiptir. Nasıl Google’nin İK uygulamala-
rını bloglarda, forumlarda, derslerde hayranlıkla anlatıyorsak, şirke-
tinizin İK uygulamaları da aynı şekilde konuşulmaya başlandığı gün, 
İşveren Markanız oluşmuş demektir. Ancak bunu reklamla başara-
mazsınız. Çünkü “Bildiğimiz Reklamcılığın Sonu” eserinin yazarı 
Sergio Zyman’ın ifadesi ile “herkes reklamın reklam olduğunu bilir”. 
İnsanlar üzerinde kalıcı etki bırakabilmek için sizin kendinizi övme-
niz değil, başkalarının sizi övmesi daha etkilidir. Şu anda Türkiye’de 
61 şubeye sahip olan Köfteci Ramiz ününü Hıncal Uluç’un bir köşe 
yazısı ile yapmıştır. Yazı yayınlandıktan sonra Akhisar’daki o muh-
teşem köfteci hakkında o kadar konuşuldu ki, insanlar artık onu arar 
oldular. Ve Ramiz 75 yıldır lokal bir köfteci iken, son beş yılda ina-
nılmaz bir büyüme gerçekleştirdi. Benzer şekilde Google, Cisco, Intel 
gibi şirketler, işveren markalarını geliştirirken reklam için tek kuruş 
para harcamadıklarını, markalarının mevcut ve potansiyel çalışanları 
tarafından yaratıldığını gururla ifade ediyorlar. Eğer insanlar bir 
köfte yemek için dahi yakınlarının tavsiyelerini dikkate alıyorlarsa, 
yaşantılarına yön verecek şirket tercihlerinin nasıl reklamlarla şekil-
lendirilebileceğini gerçekten merak ediyorum. 

İkincisi reklamlar, yapacak başka bir şeyi olmayanların kullana-
cakları bir araçtır. Ben reklamların yoğun olarak kullanımını bir nevi 
yetersizlik göstergesi olarak kabul ediyorum. Çünkü İK departmanı-
nın başına kimi getirseniz reklam vermeyi akıl eder. Önemli olan 
daha yaratıcı daha etkili ve maliyeti daha düşük çözümler geliştire-
bilmektir. 

Ayrıca reklam, şirketin “çaresiz” bir hava yaratmasına neden ola-
bilir. Şimdi bir sektörde 3 farklı şirket olsun. Bunlardan iki tanesi 
hakkında sosyal ağlar, basında yer alan demeçler, haberler ile bilgi 
sahibi olurken, üçüncüsünü sadece reklamlarda gördüğünüzü varsa-
yın. Ne düşünürsünüz? 

Reklamların yoğun kullanımının bir diğer olumsuz etkisi ise diğer 
çalışmaların etkinliğini zayıflatmasıdır. Pek çok şirket işe biz reklam 
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ve diğer tanıtım araçlarını eş zamanlı olarak kullanırız iddiasıyla 
başlıyor. Ancak pratikte reklamlar diğer yaklaşımları gölgede bırakı-
yor. Çünkü kullanımı kolay ve para saymak dışında bir zahmet ge-
rektirmiyor. İkincisi elde edilecek başarının, reklamlardan mı yoksa 
bireysel çabalardan mı kaynaklandığının belirlenemeyecek olması 
motivasyonu kaçınılmaz olarak azaltıyor. 

Bunun dışında ilan ve reklamların etkileşimli (enteraktif) olma-
ması önemli bir eksikliktir. Örneğin insanlar iyi tasarlanmış bir kari-
yer sitesine girdiklerinde şirket hakkında çok farklı bilgilere ulaşabi-
lir ve farklı sorulara cevap alabilirler. Reklamların maliyetinin yük-
sek olması, verilecek mesajın mümkün olduğunca kısa ve öz halinde 
sunulmasını zorunlu kılar. Bu da reklamları sloganlarla sınırlı hale 
getirir. Ancak insanlar sloganlardan değil, o sloganlara temel teşkil 
eden hikayelerden etkilenirler. Kimse sloganlar hakkında konuşmaz. 

Bu nedenle artık reklam ve ilanlar için etrafa para saçmayı bırak-
mak şart. Yalnız maliyetli oldukları için değil işe yaramadıkları için. 



 

Reklamların Alternatifi      
Olabilecek Yaklaşımlar 

 

 

 

 

Güçlü bir işveren markasına sahip olmak mı istiyorsunuz? O zaman 
şirketinizin insan kaynakları uygulamaları hakkında konuşulmasını 
sağlayın. Çünkü şirketiniz hakkında ne kadar çok konuşulursa mar-
kanız o denli güçlenir. 

Bunun için sıra dışı, ilginç ve rakiplerinizin yapmadığı şeyleri ha-
yata geçirmelisiniz. Örneğin sektörünüzdeki diğer şirketler yılda iki 
ikramiye veriyorsa, sizin iki yerine üç ikramiye vermeniz büyük ola-
sılıkla üzerinde konuşulmaya değer bir etki yaratmayacaktır. Bunun 
yerine çalışanların işyerine köpeklerini getirmelerine izin vermeniz, 
hatta işyerinde bir köpek kreşi oluşturmanız şirketiniz hakkında çok 
daha fazla konuşulmasını sağlar. Tabi elde edeceğiniz başarı, süreci 
nasıl yöneteceğinize bağlı olacaktır. Eğer uygulamalarınız köpek 
kreşi ile sınırlı kalırsa son derece komik bir duruma düşersiniz. Bu-
nunla birlikte dikkatler üzerinize çekilmişken, çalışanlar için yaptığı-
nız diğer kolaylıkları da duyurabilirsiniz. İlkinde “Köpek kreşine 
ihtiyacın varsa X şirketine git” şeklinde alaycı bir ifade ile anılırken, 
ikincisinde “X şirketinde köpek kreşine kadar her şey çalışanlar için 
tasarlanmış” şeklinde nitelendirilirsiniz. 

Bunun dışında şirket patronları insanlar üzerinde en fazla etki ya-
ratma potansiyeline sahip kişilerdir. Çünkü pek çok insan patronun 
kişiliğini şirketin kişiliği ile özdeşleştirir. Örneğin En Gözde Şirketler 
Araştırmasının sonuçları, Sürreya CİLİV’in Turkcell’in en fazla tercih 
edilen şirket olmasında önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. 
Bunun için eğer başarabilirseniz patronunuzun basında sık sık yer 
almasını sağlayın. Fakat yalnız demeç ve röportajlara güvenmeyin. 
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Patronunuzdan köşe yazıları yazmasını, kitap yayınlamasını isteyin. 
Ona bu konularda “yardımcı” olun. Örnek yaşam tarzı ile gündemde 
kalması için çaba gösterin. 

Diğer önemli bir eksiklik ise sosyal ağların kullanımı. Sosyal Ağ-
lar “Y” jenerasyonunun temel bilgi kaynağı olmasına rağmen pek 
çok İK profesyoneli bu aracı nasıl kullanacağından habersiz. Hatta 
çalışanların işyerinde sosyal ağları kullanmasının yasak olduğu pek 
çok şirket biliyorum. Oysa tam tersini yapmak, yani çalışanları sosyal 
ağları kullanma konusunda teşvik etmek gerekiyor. Şimdi insanların 
böyle bir uygulamayı suistimal edebileceklerini iddia edebilirsiniz. 
Evet, İK uygulamalarının sorunlu olduğu şirketlerde, insanlar bu 
durumu kötüye kullanabilir, hatta şirkette yaşanan olumsuzlukları 
eşzamanlı olarak diğer meslektaşlarına aktarabilirler. Ancak bu du-
rumun sadece sorunlu işletmeler için geçerli olduğunu unutmayın. 

Sosyal ağlar üzerinden yayınlayacağınız ilginç videolar şirketiniz 
için iyi bir tanıtım aracı olabilir. Bunun için profesyonel bir senaryo 
oluşturabileceğiniz gibi şirket çalışanları arasında bir yarışma düzen-
leyebilirsiniz. ABD’de pek çok şirkette yapılan bu tür yarışmalarda 
çalışanlardan İK uygulamalarını en iyi anlatan videoları hazırlamala-
rı istenmektedir. Bu şekilde insanlar hem eğlenmekte, hem de dere-
ceye girmeyen videoları bile arkadaşları ile paylaşmakta, yani bir 
nevi şirketin sözcüsü haline gelmektedirler. 

Son olarak güçlü bir işveren markası yaratmak istiyorsanız kari-
yer günlerinden uzak durun. Seth Godin kariyer günlerinde öğrenci 
arayan şirketleri, akşam pazarında artıkları toplayan müşterilere 
benzetiyor. Aslında pek çok şirket ve öğrenci teşkilatı bu durumun 
farkında. Örneğin İTÜ’de altı yıldır kariyer günlerinin alternatifi 
olarak, sektör günleri düzenleniyor. Dolayısıyla ne yapacağını bile-
meyen öğrencilerin, boş boş dolaştığı etkinliklerde zaman kaybetmek 
yerine, nitelikli adayların yer aldığı sempozyum, kongre gibi toplan-
tıları aday havuzu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Eğer ağınıza 
öğretim üyelerini ve özellikle araştırma asistanlarını dahil edebilirse-
niz, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan öğrencilere en kısa yoldan ulaşa-
bilirsiniz. Bunların dışında her yıl üniversiteleri dolaşmak yerine 
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öğrenci elçiliği gibi bir sistem kurarak üniversitelerdeki varlığınızı 
kesintisiz sürdürebilirsiniz. 

Şirketlerin kariyer siteleri ülkemizde en fazla ihmal edilen konula-
rın başında gelmektedir. En Gözde Şirketler Araştırması sonuçlarına 
göre, Şirketlerin Kariyer Sitelerinin öğrencilerin en fazla başvurduğu 
kaynaklardan biri olmasına rağmen maalesef şirketlerin yaklaşık % 
95’inin ayrı bir kariyer sitesi bulunmuyor. Mevcut siteler ise ihtiyacı 
karşılamaktan oldukça uzak. Bu nedenle bu önemli konuyu ayrı bir 
başlık altında incelemeyi uygun buldum.   
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Kariyer Sitelerinin Kullanımı 
 

 

 

 

Şimdi iş aradığınızı ve X şirketinin iş ilanına başvurmayı planladığı-
nızı düşünün. Bu şirket hakkında ilk bilgiyi nereden edinirsiniz? 
Kariyer siteleri üniversite öğrencilerinin % 91’inin, beyaz yaka pozis-
yonlar için iş arayan diğer adayların % 79’unun birincil bilgi kaynağı 
durumunda.  

Kariyer sitelerinin öncelikli bilgi kaynağı olmanın ötesinde, kari-
yer günleri, ilanlar, broşürler ve diğer tanıtım araçlarına göre çok 
daha etkili ve eşsiz bir araç olduğunu hatırlatmakta yarar var. Çünkü 
kariyer siteleri; 

Günceldir. Örneğin broşürler güncelliklerini yitirdiklerinde hatalı 
algılara yol açabilirler. Güncellenmeleri ise maliyetlidir. Oysa kariyer 
sitelerini kolaylıkla ve ekstra bir maliyete katlanmaksızın sürekli 
olarak güncelleyebilirsiniz. 

Ulaşılabilir. Belki söylemeye gerek yok ama kariyer sitesine dün-
yanın her yerinden erişmek mümkündür. Kariyer sitesi dışındaki 
hiçbir bilgi kaynağına 7 gün 24 saat ulaşamazsınız. 

Organize bilgi içerir. Kariyer sitesinde vereceğiniz bilgileri diğer 
bilgi kaynaklarına göre daha iyi organize edebilirsiniz. Örneğin açılış 
sayfasında genel bilgileri verebilir, detayları ise alt sayfalarda sunabi-
lirsiniz. Bu şekilde siteyi ziyaret eden kişiler ilgilendikleri linkleri 
tıklayarak sadece ihtiyaç duydukları bilgilere kısa zamanda ulaşabi-
lirler. 

Enteraktiftir. Soru-cevap, blog hatta canlı yardım gibi enteraktif 
araçları sitenize ekleyebilirsiniz. 

Maliyeti düşüktür. Diğer tanıtım araçları ile karşılaştırıldığında 
son derece düşük maliyete sahiptir. 
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Duygulara hitap eder. Video özelliğini kullanarak basılı medya 
ile veremeyeceğiniz duygusal içerikleri hedef kitleye ulaştırabilirsi-
niz. 

Kullanıcıya özel bilgi içerir. Kullanıcının siteye girişte alınacak 
özellikleri ya da IP’si kullanılarak kişiye özel bir içerik sunulabilir. 

Şirketin kültürünü yansıtır. Kariyer sitesini kullanarak şirketin 
kültürünü her yönüyle ortaya koyabilirsiniz. 

Kariyer Sitelerimiz Ne Durumda?  

Nitelikli insan kaynağı temininde internetin önemini kavrayan bazı 
şirketler ayrı bir kariyer sayfası oluşturma yoluna gidiyor. Ancak bu 
sitelerde de ciddi eksiklikler söz konusu. Bu kitabı kaleme aldığım 
dönemde Türkiye’deki en gözde 5 şirketin kariyer sitesini inceledim. 
Belirlediğim eksiklikler şu şekilde; 

1. Türkiye’deki şirket kariyer sitelerindeki en bariz hata aktif iş 
arayan çalışanlar için tasarlanmış olmaları. Oysa bu siteler, “pasif 
adaylar” olarak adlandırdığımız asıl değerli insan kaynağını cezbe-
decek bilgiler içermeli. Yoksa geleneksel kariyer sitelerinden bir fark-
ları olmaz. 

2. Sitelerin tümü son derece renksiz. Zorunlu kalmayan hiç kim-
senin incelediğim siteleri gezmek isteyeceğini zannetmiyorum. 

3. Vaatler (çalışan değer önermesi) son derece tekdüze bir şekilde 
sunulmuş. İnsan anlatıların gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı hakkın-
da şüpheye düşüyor. 

4. Şirketi, çalışanlarını ve kültürünü anlatan, yani adayın asıl ihti-
yaç duyduğu bilgiler bu sitede yer almıyor.   

5. İncelediğim sitelerin bir tanesi hariç diğerlerine ulaşım son de-
rece güç. Şirketin kurumsal sayfasından kariyer sitesine verilen link 
diğer linkler arasında kaybolmuş durumda (Bence bu şirketin insan 
kaynaklarına verdiği önemin bir diğer göstergesi).   
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6. Hemen hemen hiçbirinde geri besleme sistemi yok. Bizde her-
kes yaptığı şeylerin doğruluğundan o kadar emin ki, bu tür bir bilgi-
ye ihtiyaç duyulmuyor. 

Kariyer Sitelerinin Taşıması Gereken Özellikler 

1. Siteniz öncelikle ziyaretçinin dikkatini çekecek onu sitede 
mümkün olduğunca fazla tutacak şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü 
aday sitede ne kadar fazla kalırsa şirketinizle ilgili o derece detaylı 
bilgi elde edecek ve o derece sağlıklı karar alacaktır. Bunun için, ör-
neğin eğer şirketiniz, “Türkiye’nin En Gözde Şirketleri” arasında yer 
alıyorsa, bu araştırmanın sonuçlarını ana sayfanızdan yayınlayabilir-
siniz. İnsanlar bağımsız bir kaynağın şirketiniz hakkındaki değerlen-
dirmelerine ilgi duyacaklardır. Benzer şekilde şirketinizin insan kay-
naklarına yönelik gerçekleştirdiği aktivitelere sitenizde yer verilebi-
lirsiniz. Şirketteki önemli terfileri, başarıları, ödülleri kariyer sitesi 
üzerinden potansiyel adaylarla paylaşabilirsiniz. Örneğin bir yönet-
menin genel müdür yardımcılığına yükseldiği haberinin yanında, 
boşalan kadro için iş ilanı verildiğini düşünün. Bu tür bir yaklaşım 
ile aynı ilanı kuru kuruya duyurmak arasında dağlar kadar fark ola-
cağı açık. Birinci yaklaşım pasif adayların dahi iştahını kabartırken, 
ikincisinde sadece işsizlerin başvurularını toplayabilirsiniz.  

Özetle şirketinizin kariyer sitesinde yer alan bilgiler, en azından 
şirketinizde çalışma konusunda tereddütleri olan kişiyi ikna edecek 
düzeyde olmalıdır. İşin ideali ise kariyer sitenizin, rakip şirketlerde 
iyi pozisyonlarda çalışan kişilerin (pasif adaylar) ilgilerini çekecek 
şekilde oluşturulmasıdır. 

2. İşveren Markasının temeli farklılaşmaktır. Eğer adaylara rakip 
şirketlerden farklı olduğunuzu gösteremezseniz sizi öncelikli olarak 
tercih etmeleri için bir nedenleri olmaz. Farklılaşmayı ise “çağrışım”, 
”deneyim” ve “yeniliklerle” gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer sitesi 
adaylara şirketinizin farkını ortaya koymasını sağlayabilecek çok 
güçlü bir araçtır. Kariyer sitesini kullanarak şirketinizde çalışmanın 
ne demek olduğunu, insanların şirketinizde çalışmaya başladıkların-
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da nasıl bir deneyim yaşayacaklarını ve şirketinizdeki çalışanlara 
yönelik gelişmeleri mevcut ve potansiyel çalışanlarınızla paylaşabi-
lirsiniz. 

3. Sitenizde şirket videolarına yer verebilirsiniz. Bu videoların içe-
riği ve nasıl hazırlanacağı ayrı bir inceleme konusu. O nedenle bura-
da detaylara girmeyeceğim. Bununla birlikte potansiyel adaylara 
genel müdür tarafından verilecek güçlü bir mesajın, mevcut çalışan-
ların şirkette yaşadıkları gerçek hikayelerle desteklenmesinde şirket 
videoları oldukça yararlı bir araç olabilir.  

4. Kariyer sitesinde bir takım enteraktif testler kullanabilirsiniz. 
Bu şekilde insanlar açık olan pozisyonlara uygun olup olmadıklarını 
en baştan görebilirler ve yapamayacakları bir işe boşu boşuna baş-
vurmazlar. Örneğin “ileri derecede İngilizce bilgisi aranır” ifadesi 
yerine siteye İngilizcenin şirketinizde kullanım amacına uygun bir 
testi kariyer siteniz üzerinden uygulayabilirsiniz. 

5. Pek çok şirket kariyer sitesi adayların özgeçmişlerini toplamak 
üzere tasarlanmış durumda. Siteye girdiğinizde ilk bu özellik dikka-
tinizi çekiyor. Oysa asıl amaç özgeçmiş yerine e-posta adresini top-
lamak olmalı. Neden mi? Çünkü sadece iş arayan (işsiz ya da işinden 
ayrılmayı düşünen) adayların elinde güncel bir özgeçmiş vardır. 
Dolayısıyla bu tür bir yaklaşım size değersiz bir özgeçmiş arşivinden 
başka bir şey kazandırmaz. Oysa nitelikli adayların e-posta adresini 
alabilirseniz çok daha değerli bir ağa sahip olabilirsiniz. Bu kişiler 
şirketinizle ilgili haber ve gelişmeleri sosyal çevreleri ile paylaşarak 
aday havuzunuzun nicelik ve nitelik açısından gelişmesine katkı 
sağlayabilirler. 

6. Sitenize kişiselleştirilmiş özellikler ekleyebilirsiniz. Adayın baş-
vuracağı pozisyona göre sayfaların kompozisyonu, içeriği, kullanılan 
ifade şekli değişebilir. Çünkü teknik bir kadroya başvuracak kişi ile 
yönetsel pozisyonlara başvuracak kişilerin beklentileri farklı olacak-
tır. 

7. Sitenizde bir geribildirim sistemi kurmanız şart. Bu sistem iki 
temel bileşenden oluşabilir. İlki internet sitesinin işlerliği hakkında 
ziyaretçilerin görüşlerini alabilirsiniz. Örneğin insanlar siteden çı-
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karken karşılarına bir iki soruluk bir anket çıkabilir. İkincisi size iş 
başvurusu yapan kişiler süreç içerisinde yaşamış oldukları olum-
lu/olumsuz tecrübeleri site üzerinden size aktarabilirler. 

8. Kullanıcıdan alacağınız geri beslemenin yanı sıra internet tek-
nolojisinin sağladığı imkanları kullanarak gelişmiş bir ölçüm sistemi 
kurabilirsiniz. Klasik ölçüm sistemleri ziyaretçilerin siteye hangi site-
ler üzerinde geldikleri, hangi sayfaları gezdikleri, her sayfada ne 
kadar kaldıkları gibi verileri sağlarlar. Ancak bu tür veriler bir kari-
yer sitesini yönetmek için yeterli değildir. Asıl önemlisi siteye e-posta 
adresini bırakan, online başvuru yapan ziyaretçilerin bilgilerinin 
derlenmesidir. Fakat pek çok kariyer sitesinde böyle bir ayrıma gi-
dilmez. 

9. Tüm iş ilanlarının öncelikle kariyer web sitenizden yayınlanma-
sı önemli. Yani insanlar kariyer sitenizi takip etmeleri halinde “ilk 
duyan” olacaklarından şüphe etmemeliler. Ayrıca takibi kolaylaştır-
mak için bir mail sistemi oluşturabilirsiniz. Adayların takip ettikleri 
pozisyonlar (dikkat edin hepsi değil) açıldığında adreslerine otoma-
tik bir e-posta gönderilebilir. 

10. Kariyer sitesi yalnız başına yetmez ayrıca sosyal medyada bir 
şekilde yer almalısınız. Örneğin hedef kitlenin profiline uygun olarak 
açık pozisyonları, şirket/sektör ile ilgili haberi, ilginç gelişmeleri lin-
kedin, twitter, friend feed, facebook vb. üzerinden duyurabilirsiniz. 
Tabi detayları öğrenmek için yine kariyer sitenizi ziyaret etmeleri 
gerekecek. 

Bunlar öncelikli olarak yapılması gerekenler. Bunun dışında bir 
kariyer sitesinin içeriği üzerindeki tek sınırlamanın, siteyi tasarlayan 
kişilerin hayal gücü olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.  
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Bir şirketin güçlü bir işveren markası olabilmesi için; genel bilinirliğe 
sahip olması, saygın ve itibarlı olarak görülmesi, mevcut ve potansi-
yel çalışanlar için anlam taşıyan ve onu rakip şirketlerden ayıran bir 
takım özelliklerinin bulunması ve hedef kitle tarafından “çalışılabile-
cek en iyi yer” olarak algılanması gerek. Bununla birlikte, Güven 
Borca’nın da ifade ettiği gibi Türkiye’de insanlar marka denince iyi 
bir isim, şık bir resim ve cazip bir reklam anladı, anlıyor. Yani mar-
kanın görünen unsurları üzerinde aşırı bir yoğunlaşma söz konusu. 
Marka kimliği, marka ruhu gibi kavramlar ise maalesef göz ardı edi-
liyor. Bunun sonucunda İşveren Markası adına, seçim kampanyası 
benzeri tanıtımlar düzenleniyor. Tişörtler, fincanlar, servis altlıkları 
vb. hazırlanarak dağıtılıyor. Peki, bir şirketin yemek yenen servis 
altlığının üzerinde yer alması o şirkete bilinirlik dışında ne kazandı-
rır? Burada bilinirliğin önemsiz olduğu gibi bir iddiam yok. Ancak 
işveren markası çalışması yürüten şirketlerin zaten bilinirlik gibi bir 
kaygıları bulunmuyor. Buna rağmen tanıtım bütçelerinin % 80’i bili-
nirlik için harcanıyor.  

Tabi bunda yapılan harcamaların hesabının tepe yönetime nasıl 
verileceği konusundaki endişelerin de rolü var. Pek çok İK profesyo-
neli ilan, reklam ve promosyonları elle tutulur, gözle görülür olmala-
rı nedeniyle tercih ediyorlar. Hiç değilse tepe yönetime gösterilebile-
cek, masasının üzerine konulabilecek bir şeyleri oluyor. Fakat bence 
yanılıyorlar. Çünkü iyi yöneticiler yapılan işlerle değil sonuçları ile 
ilgilenirler. Gazetede üç hafta üst üste verdiğiniz ilan ya da üniversi-
tede dağıttığınız binlerce tişörtün işletme gelirlerine olan etkisini 
bilmek isterler. Hal böyle iken tepe yönetimin önüne net rakamlar 
koyamayan bir İK departmanının işletme içinde ağırlığının olamaya-
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cağını ve İşveren Markası gibi kapsamlı bir projeyi hayata geçireme-
yeceğini iddia ediyorum.  

Şimdi bazı okuyucular, işletmelerindeki İK departmanının somut 
sonuçlar ortaya koyamamasına rağmen tepe yönetimi tarafından 
desteklendiğini ileri sürebilirler. Evet, bazı istisnai durumlarda tepe 
yöneticileri içgüdüleri ile hareket eder ve sonuç vereceğini hissettik-
leri projeleri desteklerler. Ancak bu durum istisnadır. Yaygın uygu-
lama ise tepe yönetimin İK’ya destek verir gibi görünmesidir. Yani 
tepe yöneticileri projeyi anlamasalar da, inanmasalar da sırf çalışan-
lar için bir şeyler yaptıklarını göstermek için sınırlı bir bütçe ayırabi-
lirler. Hatta bazı yöneticiler, İK projelerini işletmedeki personel so-
runlarını gizleyen bir sis perdesi olarak görürler. Sorunlarla yüzleş-
mek yerine, sorumluluğu İK departmanına devrederler.  

İşveren Markası ise çalışanlara birtakım sözlerin verilmesi ve da-
ha sonra verilen sözlerin yerine getirilmesini öngören kapsamlı bir 
süreçtir. Eğer yüksek sesle verdiğiniz sözleri yerine getiremezseniz, 
işletmeniz tamiri mümkün olmayan zararlar görebilir. Bunun için 
tepe yöneticilerinin İşveren Markası kavramının önemini kabul etme-
leri yetmez. Önem verdikleri konuyu, yani ne yapmaları gerektiğini 
bilmelidirler. Bu yükümlülük devredilemez. Destek yeterli değildir. 
Eylem gerekir. 

İşveren Markasını tepe yönetime anlatmak, onları harekete geçir-
me sorumluluğu ise tabii ki İK profesyonellerine ait. Ancak bunun 
için İK’nın öncelikle tepe yöneticileri gibi stratejik düşünmesi ve on-
ların dilinden konuşması gerek. Bundan sonraki bölümlerde bunun 
nasıl başarılacağı üzerinde duracağım.  
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Tom Peters, “Re-Imagine” adlı  eserinde, “İK yöneticilerinin artık 
masanın başına geçmeleri gerektiğinin” altını çiziyor. Bu görüşe ka-
tılmamak mümkün değil. Ancak İK bırakın masanın başına geçmeyi, 
henüz masanın çok uzağında. Bu durumun temel nedeni ise İK’nın 
diğer birimlerden farklı düşünmesi ve onlarla aynı dili konuşmama-
sı.   

İnsan davranışları üzerine yapılan araştırmalar insanların kendi-
leri gibi düşünen, kendileri gibi hareket eden kişilerden hoşlandıkla-
rını, onlarla çalışmak istediklerini ortaya koyuyor. Özellikle yönetici-
ler bu konuda daha hassaslar. Eğer İşveren Markası gibi bir projeyi 
hayata geçirmek istiyorsanız, olaylara tepe yönetimin bakış açısıyla 
yaklaşabilmeli ve projenin detaylarını anlayabilecekleri bir dille akta-
rabilmelisiniz. 

Tepe yöneticileri “sayılarla” konuşmayı severler. Pek çok yönetici 
için şirket maliyet, satış, kar, pazar payı, büyüme rakamlarından 
ibarettir. Eğer farklı bir görüşteyseniz, yönetim kurulu toplantı tuta-
naklarını inceleyin. Her tartışmanın sayılarla başladığı ve sayılarla 
son bulduğunu görürsünüz. AR-GE’den üretime, pazarlamaya kadar 
tüm departmanların sayılarla konuştuğu ve harcadıkları her kuruşun 
hesabını verdiği bir ortamda, İK’nın da, mevcut alışkanlıklarını terk 
etmesi ve tepe yöneticilerinin anladığı dilden konuşmaya başlaması 
şart.  

İK profesyonellerinin tepe yönetimin anlayacağı dilden konuşma-
ya başlamaları her şeyden önce, İK departmanına yönelik olumsuz 
bakış açısının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Sayılarla ve istatis-
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tiklerle dolu raporlar, kelimelerle dolu raporlardan yalnız daha kolay 
okunduğu için değil, yaptıklarınızın diğerleri ile daha kolay karşılaş-
tırılmasını sağladığı için yönetimin takdirini kazanacaktır. Özellikle 
tepe yönetimi tarafından kabul gören ölçütleri kullanmanız, sizin 
onlar gibi düşündüğünüzün bir işareti olarak yorumlanacaktır.  

Ayrıca ölçüt ve istatistiklerin kullanımının getirileri bununla sınır-
lı değil.  Conferance Board’ın yaklaşık 400 Amerikan işletmesinde 
yaptığı araştırma sonuçları, sıradan İK departmanları ile stratejik 
nitelik taşıyanlar arasındaki temel farkın, ölçütleri kullanma yeterli-
liği olduğunu gösteriyor. Yani İK departmanının stratejik bir nitelik 
kazanabilmesi için öncelikle sayılarla konuşmaya başlaması gereki-
yor. 

Bu çerçevede ölçütlerin aşağıda sayılan yararlarının, İK depart-
manının etkinliğini arttırarak, İşveren Markası çalışmalarında tepe 
yönetiminin desteğini almanızı kolaylaştıracağı söylenebilir.  

Ölçütler karmaşayı ortadan kaldırır. Yönetici ve çalışanlar İK 
yaklaşımlarının muğlak faydalarından bıkmış durumdalar. Ölçütler 
İşveren Markası ile ilgili beklentilerin netleşmesini sağlayarak kar-
maşayı ortadan kaldıracaktır.  

Ölçütler yüksek öncelikli konulara odaklanmanızı sağlar. Ölçüt-
ler İşveren Marka Yönetimi sürecinde nelerin yüksek, nelerin düşük 
öncelikli olduğunu anlatır. Herhangi bir açıklamaya gerek kalmaksı-
zın insanların dikkatinin önemli konulara odaklanmasına yardımcı 
olur.  

Ölçütler sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar. Ölçülmeyen şeyler 
iyileştirilemez. Yapılan çalışmaların iyileştirme sağlayıp sağlamadığı 
ancak ölçüm yaparak belirlenebilir. Ölçütler sayesinde İşveren Mar-
kasını güçlendiren programlarla, katkısı sınırlı olanlar birbirinden 
ayrılabilir.  

Ölçütler sizin uzman olarak görülmenizi sağlar. Uzmanlar, ku-
laktan dolma bilgiler yerine kanıtları öne sürdükleri, varsayımlar 
yerine verilere dayalı konuştukları için saygı görürler. Özellikle tek-
nik departmanlardaki çalışanlar (finans,teknoloji vb.) verilerle ko-
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nuşmayı alışkanlık haline getirmiştir. Eğer siz duyguların, sayıların 
yerini aldığı ayrı bir dil kullanırsanız kimse sizi dinlemez ve İşveren 
Markası gibi şirketteki tüm birimleri ilgilendiren bir programı yürü-
temezsiniz. Çünkü muğlak ifadeler kullandığınızda, bu durum sizin 
konuya hakim olmadığınız şeklinde yorumlanacaktır.  

Ölçütlerin dağıtılması bireysel davranışları değiştirebilir. Doğ-
ru ölçütleri kullanarak İşveren Markasının işletmeye sağlayabileceği 
muhtemel katkıları net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bu tür bir 
tablo insanların İşveren Markasının önemi konusunda ikna olmaları-
nı kolaylaştıracaktır.  

Ölçütler koordinasyon ve işbirliği sağlar. İşveren Markası gibi, 
farklı departmanların yer aldığı projelerde, nihai çıktıyı ve her bir 
birimin bu çıktıya katkısını ölçecek istatistikler, departman arasında-
ki işbirliği ve koordinasyonu arttıracaktır. Bu tür ölçütler farklı bi-
rimlerin karşılıklı bağımlılığını göstermesi açısından önemlidir. 

Doğru İnsanları İstihdam Etmenin Finansal 
Yararı 

Üretim departmanı, makine ve ekipmana yatırım yaparken, İK’da 
aynı şeyi insan için yapar. İK’nın yatırımı insandır. Dolayısıyla üre-
tim departmanı, nasıl her bir makinenin finansal yararını hesaplıyor-
sa, İK da aynı şeyi istihdam ettiği insanlar için yapmalıdır. Şimdi 
işletmeye alınan her şeyin finansal yararı ayrı ayrı hesaplanmaz di-
yebilirsiniz. Haklısınız. Ben de bu işi sıradan çalışanlar için yapmanı-
zı istemiyorum. Onlar için genel, ortalama bir rakam çıkarmanız  
yeterli olabilir. Ancak kritik pozisyonlarda görev yapacak kişileri 
istihdam ettiğinizde, onların finansal yararını ayrıca hesaplamalısı-
nız.  

Şimdi bir işletmedeki kritik pozisyonlardan birinin boşaldığını 
düşünün. Tepe yönetimi bu pozisyona olabilecek en nitelikli adayın 
alınmasını ve bunun hemen yapılmasını isteyecektir. Bu durumu 
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klasik işe alma prosedürü ile çözemezsiniz.  Çünkü yüksek nitelikli 
adaylara iş teklifi götürmek ve bu teklifi kabul ettirmek zordur. Bu 
kişilerin beklentileri farklı olduğundan standart uygulamanın dışına 
çıkmanız gerekecektir. En azından diğer çalışanlara göre daha yük-
sek ücret ödemeniz gerekeceği kesin. Standartların dışına çıktığınız-
da ise tepe yönetime hesap vermek zorunda kalırsınız.  

Bu tür bir durumla karşı karşıya kalan İK profesyonellerinin, baş-
ta kendilerini yüksek nitelikli kişileri bulmak için zorlayan tepe yöne-
timinin, daha sonra “bu kişilere niçin bu kadar fazla para ödüyoruz” 
şeklindeki feryatlarına anlam veremediklerini görüyorum. Oysa İK 
profesyonellerinin bu durumdan şikayet etmek yerine, insana yaptık-
ları yatırımın geri dönüşünü rakamlarla göstermeleri gerekiyor. 
Çünkü eğer tepe yönetim, kritik pozisyonlardaki çalışanlar için yapı-
lan yatırımın karşılığının alınacağına ikna olursa, durumu takdirle 
karşılayacak ve İK’nın bu yönde aldığı tüm kararları destekleyecek-
tir. Sonuç olarak nasıl yetenekli bir futbolcuya diğerlerinin 10 katı 
para ödenebiliyorsa aynı şeyi siz de yapabilirsiniz. Ayrıca sizin % 
30’dan daha fazla ücret ödemeniz de gerekmez. Yeter ki hesabı düz-
gün yapın. Eğer % 30’luk bir ücret artışı, ilgili pozisyona alınacak 
kişinin işletmeye olan katkısını % 300 arttırıyorsa ve bunu net bir 
şekilde ortaya koyabilirseniz, bu durum yalnız o kişiyi işe almanızı 
sağlamakla kalmaz, ayrıca sizi ayrıcalıklı bir İK profesyoneli haline 
getirir.  

Ayrıca bu yaklaşımı işletmenizdeki problem yaşadığınız kritik 
olmayan pozisyonlar için de uygulayabilirsiniz. Örneğin Antal-
ya’daki beş yıldızlı otellerin müdürleri ile görüştüğümde insan kay-
nağının hep sorun olduğundan yakınırlar. Fakat aynı zamanda bu 
kişileri, asgari ücret vererek çalıştırmaktan dolayı gurur duyarlar. 
“Yapma Türker, oda servisi yapmak, havlu dağıtmak uzay bilimi 
değil” diyebilirsiniz. Eğer her gittiğiniz otelde bu sorunu yaşıyorsa-
nız ve insan kaynakları ile ilgili problemleri çözmeyi başaran Rich-
mond, Adam Eve gibi oteller yüksek karlarla faaliyet gösterebiliyorsa 
bu bir uzay bilimidir. Tabi burada sizin kimlere hizmet verdiğiniz ve 
bu kişilerin beklentileri önemli. Bunun için bazı görevlerdeki ücret 
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tabanlarını yükseltin, sonra bakın bakalım aday havuzunuz nasıl 
değişmiş? Bu kişilerin verdikleri hizmetlerde ne gibi farklılıklar söz 
konusu? Bu durumun gelirlere olan yansıması ne?  

Eğer bu hesapları sağlıklı yapabilirseniz, tepe yönetiminin, perso-
nel giderlerini bir “maliyet kalemi” olarak değil, “işletmeye geri dö-
nüşü olacak bir yatırım” olarak görmesini sağlayabilirsiniz. Bu da İK 
departmanını bir “gider merkezi” olmaktan çıkartarak “kar merkezi” 
haline getirebilir.   

Performans Farkının Hesaplanması 

Yeteneğin işletme için önemi, faaliyet gösterilen sektöre ve yapılan 
işin niteliğine göre farklılık gösterecektir. Diğer bir ifade ile bazı iş-
letmelerde istisnai yeteneklere sahip kişiler gelir rakamlarını patla-
tırken, bazı işletmelerde bu etki son derece sınırlı olabilir. Hatta bu 
fark işletme içindeki bölümlerde dahi değişiklik gösterebilir.  Bunun 
için işe, işletmenizdeki sıradan çalışanlar ile üst düzey performans 
gösterenlerin elde ettikleri sonuçları karşılaştırarak başlayın. Bu sizin 
yeteneğin işletmeniz için önemini ve bu önemin hangi pozisyonlar 
için daha kritik olduğunu net bir şekilde ortaya koymanızı sağlaya-
caktır. 

Aslında üretim, satış, AR-GE gibi pek çok departmanda, çalışanla-
rın performanslarına ait sayısal verilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 
Burada çalışanlar arasındaki performans farklılıklarının işletme gelir-
lerine etkisini ortaya koymanız yeterli olacaktır. Bunun yanında iş-
letmeden ayrılan nitelikli personelin yol açtığı kayıpları da aynı şe-
kilde hesaplayabilirsiniz. Bu rakamlar insana yapılan yatırımın geri 
dönüşünü göstermenizi kolaylaştıracaktır.  

Ayrıca bazı hallerde, çalışanlar arasındaki performans farklarının 
son derece az olduğunu görebilirsiniz. Bu durum; 

(1) Tüm çalışanların yüksek performanslı olması, 
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(2) İşletmenizde uzun zamandır sıradan çalışanların işe alınması, 
yüksek performanslı kişileri istihdam etmek için özel bir çaba har-
canmamış olmasının bir sonucu olabilir.  

Eğer böyle bir durum söz konusu ise, düşük performanslılar ile 
diğer çalışanların performansları arasındaki farkın temel alınması 
daha uygun olacaktır. 

Kullanılabilecek Temel Ölçütler 

İK profesyonellerinin büyük bir kısmının ölçüm konusuna mesafeli 
yaklaştıklarını biliyorum. Bunun yanında bazılarının ise, bu işi fazla-
sıyla abarttıklarını görmekteyim. Öyle ki bazı İK profesyonelleri, 
gereğinden fazla istatistik toplayarak İK’yı sadece sayılar üzerinden 
çalışan bir departman haline getiriyorlar. Tabi sayılarla fazla meşgul 
olmaları işin psikolojik yönünü unutmalarına yol açıyor. Oysa sayılar 
İK’nın insan ilişkilerini daha iyi yönetebilmesi için bir araç olarak 
görülmeli ve hiçbir zaman asıl fonksiyonun yerini almamalıdır.  

Bu bakış açısıyla İK profesyonellerine yardımcı olacağı değerlen-
dirilen bir takım ölçütleri aşağıda verdim, daha sonra söz konusu 
ölçütlerin nasıl kullanılması gerektiğini detaylı olarak açıkladım.  

Genel İşgücü Üretkenliği 

İK departmanının kullanabileceği en fonksiyonel ölçüt genel işgücü 
üretkenliğidir. İşgücü üretkenliği konusunda sorumluluğu üzerine 
alan bir İK departmanının tepe yönetimin gözdesi olacağından kuş-
kunuz olmasın. Yönetim, çalışanlara harcanan her 1 TL karşılığında 
elde edilen geliri bilmek ister. Bunun için İK departmanı, işgücü ma-
liyetleri (maaşlar, yan imkânlar ve diğer İK harcamaları) ile genel 
şirket geliri arasındaki oranı netleştirmeli ve bu oranı geliştirmek için 
çaba harcamalıdır.  
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İş Tatmini 

“Çalışanların işlerinden beklentileri ile elde ettiklerini karşılaştırmaları 
sonucunda oluşan duygusal durum” şeklinde tanımlanabilecek İş Tat-
mini, içsel tatmin ve dışsal tatmin olmak üzere iki başlık altında ince-
lenebilir. İçsel tatmin çalışanların değer önerisinin duygusal faktörle-
rinden, dışsal tatmin fonksiyonel faktörlerinden duydukları memnu-
niyetin bir sonucudur. Bu ölçütten elde edilecek veriler ÇDÖ’nün 
etkinliğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. İş tatmi-
nini ölçerken, ÇDÖ’de yer alan hususlar maddeler haline getirilerek 
çalışanlara soru olarak yöneltilebilir. Ayrıca iş tatmini için geliştiril-
miş çok sayıda ölçek bulunmaktadır.  

Örgütsel Bağlılık 

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi özellikle doldurulması güç po-
zisyonlar için son derece kritiktir. Örgütsel Bağlılık; Normatif Bağlılık, 
Duygusal Bağlılık ve Devam Bağlılığı başlıkları altında incelenebilir. 
Bunlardan duygusal bağlılık içsel tatmine dayalı gelişen bir ölçüttür. 
Kişilerin işlerinden duydukları tatmin arttıkça bağlılık düzeyleri de 
artacaktır. Devam bağlılığı ise, alternatiflerle ilgilidir. Çalışanların 
tatmin düzeyi çok yüksek olmakla birlikte, eğer çevrede daha iyi 
alternatifler mevcutsa devam bağlılığı düşebilir. Tabii bunun tam 
tersi, yani tatmin düzeyi düşük çalışanların, alternatifi olmadığı için 
devam bağlılığı yüksek olabilir. Normatif bağlılık ise, kişinin işlet-
menin ona verdikleri karşısında, kendinden beklenenleri karşılama 
yönündeki içten gelen hislerini temsil eder. Normatif bağlılık ailevi 
değerler ile örgüt kültürünün sonucu olarak gelişir.  

Yöneticilerin Tatmin Düzeyi 

Yöneticilerin tatmin düzeyi en kritik ölçütlerinden birisidir. Fakat bu 
ölçütün alacağı değerler, İK yöneticilerinin diğer departmanlarla olan 
ilişkilerinden çok fazla etkilenir. Şayet İK direktörü işletmede sevilen, 
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saygı duyulan bir kişilik ise, departmandan duyulan tatmin de buna 
bağlı olarak yüksek çıkacaktır. Bunun tam tersinin söz konusu oldu-
ğu durumlarda ağzınızla kuş tutsanız işe yaramaz.  

Bu nedenle yöneticilere “İK departmanından memnuniyet düze-
yiniz nedir?” şeklinde bir soru yöneltmek yerine, İK faaliyetlerinin, 
üretkenlik düzeylerine ve hedeflerine ulaşmalarına olan katkısının 
sorgulanması daha doğru olacaktır. Bu şekilde genel İK memnuniye-
tinin yanı sıra, İK’nın her bir fonksiyonunun, farklı departmanların 
çıktıları üzerindeki etkisi belirlenebilir.   

İşe Alım Göstergeleri 

İşveren Marka Yönetimi çalışmalarının işe alım sürecinin etkinliğini 
arttırması beklenir. Bu artışı ölçebilecek temel göstergeler ise şunlar 
olabilir. 

İşe yeni alınan çalışanların performansı: İşe alınan kişilerin işe 
alındıktan sonraki  6 ay ve 1 yıl sonundaki performans değerlendir-
me notları. 

İşe yeni alınanların başarısızlık oranı: Kilit pozisyonlara alınan 
çalışanlardan işten çıkarılan ya da ayrılmaya teşvik edilenlerin oranı. 

Yeni işe alınanların işten ayrılma oranı: Yeni işe alınan çalışan-
lardan bir yıl içinde gönüllü olarak işten ayrılanların oranı (bu oran 
işletmenin genel işten ayrılma oranı ile birlikte değerlendirilmelidir). 

Personel alımının zamanında tamamlanma oranı: Kilit pozisyon-
ların ilgili birim yöneticileri tarafından belirtilen süreler içinde dol-
durulma oranı. 

Yeni işe alınanların memnuniyet düzeyi: Kilit pozisyonlara başvu-
ran adaylar ile yine kilit pozisyonlar için işe alınan adayların işe alma 
sürecinden duydukları memnuniyet. 

Al / Ver oranı: Kilit pozisyonlardan rakip işletmelere giden çalışan 
sayısının ile sizin onlardan transfer ettiğiniz çalışan sayısına oranı 

Proje gecikmeleri: Yetenek eksikliği nedeniyle geciken projeler. 
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Yeni işe alınanların oryantasyon süreleri: Burada oryantasyon 
programının süresi değil, işe yeni alınan kişilerin tam verimlilikle 
çalışmaya başladıkları süre esas alınmalıdır.  

Tanıtım ve ilan giderleri: İK departmanı tarafından yapılan tüm 
tanıtım ve ilan giderleri. İşveren Markası çalışmaları ile birlikte bu 
giderlerde önemli düşüşler yaşanması beklenir.  

İşgücü Devri 

İşgücü devri işveren markasının en kritik göstergelerinden birisidir. 
Ancak işgücü devri yalnız başına son derece basit bir ölçüttür. Aslın-
da bu durum bu bölümde açıklanan diğer ölçütler için de geçerlidir. 
Ölçütlerin stratejik bir değer taşıyabilmesi için rakip şirketlerle, aynı 
ölçütlere ait değerleri başta olmak üzere bir takım karşılaştırmalar 
yapılması şarttır.  

1. “İşletmemizdeki işgören devri % 15, fakat rakiplerimizinki % 
5”. Bu tür bir karşılaştırma, işgören devri istatistiğinin stratejik plan-
lamada kullanılabilmesi için şarttır. 

2. “İşletmemizdeki işgören devri % 15, fakat bunların % 80’i yük-
sek performanslı çalışanlar”. İşten ayrılanların niteliği hakkında bilgi 
vererek, yöneticilerin işgören devrinin etkileri hakkında daha sağlıklı 
bir bakış açısı edinmesini sağlayabilirsiniz.  

3. Ayrıca bu istatistiğe “İşten ayrılan yüksek performanslı çalışan-
ların tümü, yüksek etkiye sahip pozisyonlarda görev yapıyordu”  
gibi bir istatistik ekleyebilirsiniz. Şimdi işten ayrılanların perfor-
manslarının yanı sıra şirketteki kilit pozisyonlarda olduklarını anlı-
yoruz.  

4. “İşletmemizdeki işgören devri % 15 fakat bunların % 70’i dol-
durulması zor pozisyonlar”. Bu bilginin eklenmesi yöneticilerin bu 
pozisyonların doldurulmasının zaman alacağını ve maliyetli olacağı-
nı anlamalarını sağlayacaktır. 

5. “İşletmemizdeki işgören devri % 15 fakat bunların % 70’lik 
kısmının temini ortalama 6 ay, minimum üretkenlik düzeyine geti-
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rilmeleri 1 yıl alacaktır”. Şimdi daha açıklayıcı oldu. Bu bilgi yöneti-
cilerin en azından bir yıl boyunca eğitimi devam eden, kişilerle çalı-
şacağını anlatıyor. 

6. “İşten ayrılan % 15’in yaklaşık yarısı X Şirketine (rakibe) gitti” 
Eğer bu yüksek performanslı kişiler doğrudan rakip firmaya gittiler-
se işletmenin zararı iki katına çıkacaktır. Çünkü bu kişiler yetenekle-
rini artık rakip firma için kullanırken, elde ettikleri bilgi birikimini 
(şirketin temel yetkinliğini) rakibe taşıyacaklardır. 

7. “İşten ayrılanların içinde 4 adet “mıknatıs çalışan var”. İşletme-
lerde bazı kişiler vardır ki takipçileri çoktur. Bu tür kişiler yeni iş 
yerlerinde kendilerini sağlama alır almaz ekiplerini toplamaya baş-
larlar. Dolayısıyla bu istatistik muhtemel bir işten ayrılma dalgası 
hakkında yöneticileri bilgilendirecektir.  

8. “İşten ayrılan % 15’in, % 20’lik kısmı satış elemanı”. Yönetime 
ayrılanların içinde satış elemanlarının oranının verilmesi önemlidir. 
Satış personeli gibi işletme gelirini en fazla etkileyen kişilerin kaybe-
dilmesinin yönetim için önemi ayrı olacaktır. 

9. “Bu satış elemanlarının ayrılmasıyla müşteri portföyümüzün 
yaklaşık % 15’ini kaybettik. Bu kaybın bize maliyetinin 2 milyon TL 
olacağını tahmin ediyoruz.” Basit işgören devri istatistiğine mali etki 
rakamını ilave ederek kaybın daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. 

10. % 15’lik işgören devrinin yaklaşık yarısı tek bir departman-
dan” Orada neler oluyor? İşletme için tek bir işgören devri istatistiği 
verilmesi işten ayrılmaların tek bir departmanda yoğunlaşmış oldu-
ğu gerçeğini gizleyebilir. Sorun tek bir departmanla ilgilenilerek çö-
zülecekken tüm işletmeye yönelik tedbirler alınabilir. Departman 
yöneticileri ile olan ilişkiler işten ayrılmanın temel nedenlerinden 
birisidir. Bu nedenle ayrılmanın hangi yöneticilerde, departmanlarda 
yoğunlaştığının belirlenmesi sorunun daha iyi anlaşılmasını kolay-
laştıracaktır. 

11. “Gönülsüz işten ayrılma oranı sıfır”. Bu istatistik işletmenin 
hiç kimseyi atmadığını fakat insanların işletmeyi terk ettiğini ortaya 
koyuyor. Özellikle sıradan çalışanların işletmeye maliyetinin yüksek 
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olduğu durumlarda hiç kimsenin işten çıkartılmaması İK ile ilgili 
sağlıksız bir durumun göstergesidir. “O kadar personel problemi var, 
neden bu adamları hala tutuyoruz?” İşten çıkartılan çalışanlara ait 
doğru istatistiklerin varlığı sizin performansı ölçtüğünüzü ve yeter-
siz personeli işten uzaklaştırdığınızı göstermesi açısından önemlidir. 

12. “İşgören devrinin düşük olduğu departmanların karlılık oran-
ları, diğerlerininkinden yaklaşık % 60 daha fazla.” Bu şekilde İK’ya 
ait bir istatistik ile yöneticilerin en fazla önem verdiği rakamlardan 
biri olan karlılık arasında ilişki kurabilirsiniz. 

İşgören Devri ölçütünün nasıl daha yararlı hale getirilebileceğini 
bir dizi örnekle açıklamaya çalıştım. Tabii benzer bir yaklaşımın bu 
bölümde incelediğimiz diğer tüm ölçütler için kullanılması gereki-
yor. Aksi taktirde işgücü üretkenliği, iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi 
İK ölçütleri, uygun karşılaştırmaların yokluğunda hiçbir anlam ifade 
etmemelerinin yanı sıra yöneticilerin yanlış yönlendirilmesine yol 
açabilirler.  
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Yönettiğim çalıştaylarda, İK profesyonellerinden “işe alma stratejile-
rini” tanımlamalarını isterim. Bazı istisnalar hariç, “biz en iyileri is-
tihdam ederiz” gibi bir cevap ya da boş bir bakış ile karşı karşıya 
kalırım. Peki, hangi şirket kötü, yeteneksiz insanları işe almak ister? 
Öyleyse “en iyilerin istihdam edilmesi” gibi bir strateji olabilir mi?  

Bunun için strateji, “en iyileri” diğerlerinden nasıl ayırt edeceğini-
zi, onları nerede arayacağınızı, nasıl istihdam edeceğinizi açıklamalı-
dır. Ayrıca sizi rakiplerinizden ayıracak nitelik taşımalıdır. Eğer iyi 
tanımlanmış bir stratejiye sahip değilseniz, stratejik olmazsınız.  

15 yıllık bir akademiysen olarak strateji oluşturmanın İnsan Kay-
nakları Yönetimi derslerinde de es geçildiğinin farkındayım. İK’nın 
vida sıkma kısmı ile o kadar haşır neşir oluyoruz ki, maalesef olaya 
stratejik bir bakış açısı getirmek akla gelmiyor. İşe alım ise İK’nın en 
fazla ihmal edilen konuları arasında yer alıyor. Bu alanda ne yazık ki, 
“İşe Alım Kuramı” ya da “Stratejik İşe Alım İlkeleri” gibi kitaplar 
yok. Hal böyle olunca, İK profesyonellerinin büyük bir çoğunluğu 
önceden tanımlanmış kural ve ilkeleri uygulamak yerine işleri el 
yordamıyla yürütmeyi tercih ediyorlar.  

Bunun için bu bölümde, İK profesyonellerinin işe alım sürecine 
stratejik yaklaşmalarını sağlayacak temel soruları bir araya getirmeye 
çalıştım. 

Strateji nedir? 

Strateji bir tür plan dır. Ancak strateji, rutin planlara göre daha dina-
miktir ve işletmenin ulaşmak istediği sonuçları etkileyebilecek rakip 
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ve rakiplerin olası faaliyetlerinin göz önüne alınmasını gerektirir. 
Diğer bir ifade ile eğer faaliyet gösterdiğiniz iş ortamında rekabet 
yoksa sadece planlama yaparak işleri yürütebilirsiniz. Fakat rekabet 
şartlarında yalnız planlara değil, rakiplerin muhtemel hareket tarzla-
rı dikkate alınarak hazırlanan stratejilere ihtiyaç duyulur.  

Güçlü işveren markaları, İK hedeflerine ulaşabilmek için rakiple-
rinin faaliyetlerini izlerler ve kendilerini farklılaştıracak, üstünlük 
yaratacak stratejiler geliştirirler. Örneğin Microsoft’un teknoloji ala-
nında tecrübesine önem vermeksizin karmaşık mantık problemlerini 
çözebilen “beyin”leri işe alırken, Google mevcut sınırların dışında 
düşünen kişileri öncelikli olarak tercih etmektedir.  

Ancak strateji tek bir kelime ya da cümleden ibaret değildir. Ar-
kasında bir dizi kritik karar yer alır. İşe alım stratejisi tıpkı seyahat 
ederken kullandığınız bir yol haritası gibi organizasyonun amaçlarını 
karşılamak için nerede, ne zaman, neler yapmanız gerektiğini anlatır. 
Daha özel olarak İK departmanına (ve onun içindeki işe alım profes-
yonellerine) bir yön, bir odak verir. İşe alım stratejisi, işe alım profes-
yonellerine neleri daha fazla, neleri daha az yapmaları konusunda 
rehberlik eder. İşe alma takımındaki herkesin iş önceliklerini ve işe 
alma fonksiyonunun işletmeye olan etkisini anlamasına yardımcı 
olur. Bu nedenle işe alım stratejisinin oluşturulduğu sürecin mantıklı 
ve anlaşılır olması önemlidir.  

Bu bölümde yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar işletmeniz için 
sağlıklı bir işe alım stratejisi oluşturmanızı kolaylaştıracaktır. 

Stratejiden kim sorumlu olacak? 

İşe alım stratejisinin belirlenmesi sürecine, bu süreçten kimin sorum-
lu olacağını belirleyerek başlayın. Uygun işe alım stratejisinin gelişti-
rilmesi ve sürdürülmesindeki sorumluluk, sürecin başında açığa 
kavuşturulmalıdır. Bu şekilde ilerleyen aşamalarda ortaya çıkabile-
cek yetki karmaşalarını önleyebilirsiniz. Diğer yandan stratejilerin 
boşlukta geliştirilemeyeceğini unutmayın. İşe alım stratejisinin başa-



 
 
 
 
 
 
 
128      İŞVEREN MARKASI 
 

rılı olabilmesi için, işe alım yöneticileri, işe alım profesyonelleri ve 
destek personelinin tüm süreci sahiplenmeleri ve bu süreç sonunda 
oluşan stratejinin kendilerine ait olduğunu hissetmeleri önemlidir. 
Eğer böyle olmazsa nihai stratejiyi görmezden gelme ya da anlaya-
mama olasılıkları yükselecektir. Her iki durumda da sonuç, strateji-
nin hayata geçirilememesidir.  

Ayrıca farklı perspektiflere sahip bireyler ve güç odaklarından 
alınacak girdiler stratejiyi olgunlaştıracaktır. Bu tür kişiler stratejinin 
önündeki engelleri belirleyebilir ve strateji takımını doğru şekilde 
yönlendirebilirler.  

İşletmenin ve İK Departmanının hedefleri neler?  

İşe alma stratejisi, işletme ve İK hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Bu-
nun için öncelikle işletmenizin hedeflerini gözden geçirin. Ancak 
bazı durumlarda işletme hedefleri maddeler halinde ifade edilmemiş 
olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, tepe yönetimi tarafın-
dan oluşturulan genel iş planı ve stratejisini inceleyerek işletme he-
deflerini netleştirebilirsiniz. Bunun dışında tepe yöneticilerinin uygu-
lamada öncelik verdiği konuları listelemeniz yararlı olabilir. Bunlar 
yazılı olmasa da şirketin öncelikli iş hedefleridir.  

Benzer bir yaklaşımı İK hedefleri için de izleyin. Eğer işletmeniz-
de yazılı İK hedefleri ve stratejisi varsa işiniz kolay. Ancak pek san-
mıyorum. Bunun için İşveren Markası çalışmaları, İK stratejisinin 
hazırlamasına vesile olabilir. Büyük ölçekli şirketlerde bu iki strateji-
nin farklı takımlar tarafından oluşturulması tavsiye edilmektedir. 
Diğer yandan proje takımına İK’nın işe alma dışındaki birimleri de 
dahil edilerek her iki çalışma eş zamanlı yürütülebilir. 

İşe alım stratejisini belirlerken sadece yüksek önceliğe sahip iş-
letme ve İK hedeflerine odaklanmanız önemlidir. Aksi taktirde çok 
fazla hedefi desteklemeye çalışmak, sadece karmaşa getirecek ve işe 
alım gayretlerinin odağının kaybolmasına yol açacaktır.  
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İşletmenin iç ve dış çevresindeki muhtemel değişiklikler?  

Gelecek birkaç yıl içinde işgücü piyasasında yaşanabilecek ve mevcut 
işe alım stratejinizi gözden geçirmenizi gerekli kılacak değişiklikleri 
tahmin edin. Çevresel değişikliklere uyum sağlayamayan bir işe alım 
stratejisinin başarılı olma olasılığı yoktur. Ülkemizin küresel ve böl-
gesel krizlere hassas olması bu tür bir değerlendirmenin önemini 
arttırmaktadır. Ayrıca yaşanabilecek krizlerin yanı sıra, yeni teknolo-
jiler, demografik değişimler, işsizlik oranları, yasal düzenlemeler gibi 
faktörlerin de işe alım stratejisini doğrudan etkileyeceğini unutma-
yın. 

Rakipleriniz ne yapıyor? 

Stratejinin rekabet ile ilgili bir kavram olduğunu belirtmiştik. Eğer 
rakiplerinizin yaptıklarını dikkate almazsanız hazırladığınız “işe 
alım stratejisi” değil, “işe alım planı” olur.  Bunun için öncelikle ra-
kiplerinizi belirlemelisiniz. Çünkü konu işe alım olduğunda, işlet-
menin ticari rakipleri dışında, farklı sektörlerden rakipler söz konusu 
olabilir. Örneğin Turkcell ve Garanti Bankası farklı sektörlerde faali-
yet göstermelerine rağmen işgücü piyasasında birbirlerinin rakibi 
durumundadırlar.  

Daha sonra her bir rakibin işe alma stratejisini mümkün olduğun-
ca ayrıntılı tanımlamanız yararlı olacaktır. Bunun için size rakip şir-
ketlerden katılan ya da rakip şirketlerde yakını olan çalışanlarınızdan 
yararlanabilirsiniz. Ayrıca iş başvuruları sırasında daha önce rakip 
şirketlere başvurmuş kişilerden bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında 
rakiplerinizin iş ilanları, kariyer sayfaları, üniversitelerde düzenle-
dikleri etkinlikler ve işe alım stratejileri hakkında bilgi toplayabilirsi-
niz.  
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Temel amaçlarınız neler? Niçin işe alıyorsunuz?  

Artık işletmenizin ve İK departmanınızın hedeflerini netleştirdiniz, 
dış çevrede olup bitenler ve rakiplerinizin izledikleri stratejiler hak-
kında bilgi sahibisiniz. Sıra geldi bu bilgiler ışığında işe alım hedefle-
rini belirlemeye. Örneğin işletmeniz son derece durağan şartlarda 
faaliyet gösteriyorsa ve sizi zorlayacak nitelikte bir rakibiniz yoksa, 
işe alım faaliyetlerinizi “İşten ayrılanların yerini doldurmak” hede-
fiyle sürdürebilirsiniz. Bununla birlikte eğer faaliyet gösterdiğiniz 
sektörde yoğun bir rekabet söz konusu ise, 

• Mevcut ya da ileride yaşanabilecek iş büyümelerinin insan 
kaynağı ihtiyacını karşılamak, 

• Şirketteki yetenek kapasitesini yükselterek rekabet gücünü art-
tırmak,  

• Rakip şirketlerin insan kaynağını zayıflatmak,  

• Rakip firmalardan bir şeyler öğrenmek, 

gibi hedefleri hayata geçirebilirsiniz. Bu hedeflerden hangisini ya da 
hangilerini seçtiğiniz önemlidir. Örneğin, “rakip şirketlerin insan 
kaynağını zayıflatma” hedefi işe alım stratejinize temel teşkil ediyor-
sa, hedef kitleniz rakip şirketlerin kritik pozisyonlarında çalışan kişi-
ler olacaktır. Ayrıca şirketinize başvuran üstün yetenekli adayları, 
ihtiyacınız olmasa dahi sırf rakiplerinize gitmemeleri için istihdam 
etmeyi düşünebilirsiniz. Bunun dışında, işletmenizde bir iş büyümesi 
bekleniyorsa, temin ve yetiştirmesi zor olan pozisyonlar için önceden 
alım yapmanız gerekebilir.  

Tüm işler aynı önceliğe mi sahip?  

Özellikle makineleşmenin üst düzeyde yaşandığı imalat işletmele-
rinde, işlerin büyük bir kısmının önceliği birbirine yakın olabilir. 
Ancak bu durum genellikle vasıfsız işçilerin görev aldığı pozisyonlar 
için geçerlidir. Diğer yandan yapılan işin niteliği karmaşıklaştıkça 
her bir pozisyonun stratejik hedeflere olan katkısı ve buna bağlı ola-
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rak işletme için önemi farklılaşacaktır. Ayrıca bazı pozisyonlar için 
yetenekli insan kaynağı bulmakta yaşanan güçlükler söz konusu 
pozisyonların önemini arttırmaktadır. Bu çerçevede işletmedeki fark-
lı pozisyonların öneminin;  

(1) Stratejik hedeflere olan katkılarına, 

(2) Temin güçlüklerine,  

bağlı olarak değiştiği söylenebilir. 

  Diğer yandan hiçbir İK departmanı, tüm pozisyonları yüksek nite-
likli adaylarla doldurabilecek yeterliliğe sahip değildir. Bunun sonu-
cunda işe alım stratejisine önceliklendirme bileşeninin eklenmesi  son 
derece önemlidir. Buna göre alım stratejisi belirlenirken;  

• Tüm pozisyonlara aynı derecede yüksek öncelik verilmesi, 

• Kritik birim ya da departmanlara öncelik verilmesi, 

• Kritik üretim hattı ya da hizmetlere öncelik verilmesi, 

• Kritik pozisyonlara öncelik verilmesi, 

• Kritik yeteneklere öncelik verilmesi, 

seçeneklerinden biri ya da birden fazlası aynı anda tercih edilebilir. 
Ayrıca işletmenin farklı bölümleri ve farklı iş grupları için farklı stra-
tejiler kullanılabilir. Önceliklendirme konusuna ilerleyen bölümlerde 
ayrıntılı olarak yer vereceğiz. 

Adaylardan beklediğiniz performans ve tecrübe düzeyi nedir?  

Yüksek performanslı çalışanların temini, sıradan çalışanların temi-
ninden farklı strateji ve araçların kullanımını gerekli kılar. Bunun 
sonucunda, temin stratejinizin diğer bileşenlerini belirlemeden önce 
hedeflediğiniz performans düzeyini belirlemelisiniz. Performans 
hedefleri aşağıdakiler gibi olabilir: 

• Asgari özelliklere sahip, düşük maliyetli adayların işe alınma-
sı, 
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• Tüm pozisyonlar için ortalama bir performansın kabul edilme-
si, 

• Tüm pozisyonlar için yüksek performansın istenmesi, 

• Sadece kilit pozisyonlar için yüksek performanslı adayların 
aranması. 

Bazı işe alım stratejileri kendi yeteneklerinizi (yüksek performans 
gösteren nitelikli çalışanları) yetiştirmenizi öngörürken, bazı strateji-
ler, acil bir ihtiyacı karşılamak ya da yenilikleri işletmeye taşımak 
için tecrübeli kişilerin istihdamını içerebilir. Tecrübe hedefleri aşağı-
dakiler gibi olabilir: 

• Yeni mezunların işe alınması, 

• Tecrübesiz fakat yetiştirilebilecek nitelikteki adayların işe 
alınması, 

• Sözleşmeli/geçici insan kaynağı temini, 

• Farklı sektörlerden tecrübeli insan kaynağı transferi, 

• Aynı sektördeki tecrübeli çalışanların işe alınması. 

Adayları ne zaman aramaya başlayacaksınız?  

Pek çok işletmede araştırma süreci, talep/ihtiyaç oluştuğunda başlar. 
Bunun için belli bir pozisyonun boşalması, yeni bir birimin kurulma-
sı ya da yeni bir proje grubunun oluşturulması gerekir. Fakat özellik-
le kilit pozisyonların gereklerini karşılayabilecek insan kaynağına 
ulaşmak ve bu tür kişileri zamanında temin etmek kolay bir iş değil-
dir. Kapsamlı bir ön çalışmayı gerekli kılar. Bunun dışında zaman 
zaman işletmeye büyük katkı sağlayabilecek istisnai yetenekleri is-
tihdam etme şansı doğabilir. Eğer bu gibi özel durumlar işe alım 
stratejisi içersinde tanımlanırsa her defasında tepe yönetimin onayı-
nın alınması gerekmeyebilir.  

Bu çerçevede genel alım stratejiniz için aşağıdaki alternatiflerden 
bir tanesini kabul edebilir ya da farklı birimler için farklı alternatifleri 
kullanabilirsiniz.  
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• Araştırma ve alıma pozisyonlar açıldığında başlanması. (Te-
mini güç olmayan pozisyonlar için kullanılabilecek bir yakla-
şımdır). 

• Pozisyonlar açılmadan araştırma yapılması (Temini güç pozis-
yonlar için bir yetenek havuzu oluşturularak, ihtiyaçların za-
manında karşılanması sağlanır). 

• Sürekli araştırma yapılması (Sürekli akış (pipeline) yaklaşımı 
olarak bilinen bu seçenekte üstün yetenekli bireylerin, boş po-
zisyon olup olmadığına bakılmaksızın temin edilmesi esastır).  

Adayları nerede arayacaksınız? 

Adayların aranacağı yere ilişkin değişik sınıflandırmalar yapılabilir. 
Ayrıca kullanılacak sınıflandırma, işletmenin bulunduğu sektör ve 
yapılan işlerin özelliğine göre farklılık gösterecektir. Bununla birlikte, 
işletme içi ve işletme dışı ayrımının ilk akla gelen ve en yaygın olarak 
kullanılan sınıflandırma şekli olduğu söylenebilir. Bazı işletmeler 
öncelikli olarak şirket içi kaynaklara yönelirken, bazıları şirket dışına 
yönelmekte, bazı şirketler ise her iki kaynağa eşit derecede şans ver-
mektedir. Bunun sonucunda, şirket içi ve şirket dışı adaylar için bir 
oran belirlenmesi ya da şirket içindeki adayların da boşalan pozis-
yonlara, şirket dışından biri gibi başvurması söz konusu olmaktadır.  

Diğer önemli bir ayrım, kabul edilecek aktif ve pasif adayların 
oranıdır. Pasif adayların yeterlilik düzeyi yüksek, fakat istihdamı zor, 
aktif adayların ise, yeterlilik düzeyi düşük fakat istihdamı kolaydır. 
Ayrıca her iki grubu işe almak için izlenecek yaklaşımlar arasında 
hemen hemen hiçbir kesişme noktası bulunmamaktadır. Örneğin 
aktif adaylar için gazete ilanı gibi genel duyurular yapılırken, pasif 
adayların özel olarak bilgilendirilmeleri gerekebilir. Yine aktif aday-
lara standart değer önerileri sunulurken, pasif adaylarla onların 
mevcut işlerini bırakarak sizinle çalışmayı kabul etmelerini sağlaya-
cak özel anlaşmalar yapılabilir. Bunun için işletmedeki hangi pozis-
yonlar için aktif, hangi pozisyonlar için pasif adayların kabul edile-
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ceğinin işe alım stratejisinde belirtilmesi sağlıklı bir planlama yapa-
bilmek için son derece önemlidir. 

İşe alımı kim yapacak?  

İşe alım faaliyetlerinin, kim ya da kimler tarafından yürütüleceğinin 
belirlenmesi, uygulamada tutarlılık sağlayacaktır. İlk bakışta bu ko-
nunun pek çok işletmede zaten açıklığa kavuşturulmuş olduğunu 
düşünebilirsiniz. Fakat gerçekte durum hiç de öyle değildir. Özellikle 
üst yönetimde görev alacak kişilerin alımının, zaman zaman İK de-
partmanı, zaman zaman işletme dışındaki profesyonel danışmanlık 
şirketleri aracılığı ile yapılması, yine bazı durumlarda vasıfsız çalı-
şanlar için istihdam şirketlerinden yardım istenmesi çok sık karşılaşı-
lan bir durumdur. Şimdi bu hareket tarzlarının normal olduğunu, 
hatta İK departmanına esneklik sağladığını iddia edebilirsiniz. Fakat 
işlerin dışarıdan çok farklı gözüktüğünü söyleyebilirim. Bu tür uygu-
lamalar, İK’nın sorumluluktan kaçan bir departman olarak algılan-
masına yol açar. Genellikle sorunsuz alımların İK departmanı tara-
fından yapıldığı, problemli hallerin ise işletme dışına havale edildiği 
düşünülür. “Kim” sorusunun cevabının strateji içinde netleştirilmesi 
ise, bu tür yanlış algıların önüne geçmenin ötesinde, İK departmanı 
içinde yaşanabilecek görev karmaşasını da ortadan kaldıracaktır.  

Ayrıca yöneticilerin işe alım sürecindeki sorumluluklarının netleş-
tirilmesi önemlidir. Jeffrey J. Fox Büyük Patron Olmaya Giden Yol 
adlı eserinde işe alımdan İK departmanının sorumlu olması fakat 
yöneticilere veto hakkı tanınması gerektiğini savunuyor. Akıllıca!  

Bunun dışında eğer yapabilirseniz tüm çalışanlara, işe alım süreci 
içinde aktif bir rol vermeyi deneyin. En etkili işe alım yaklaşımı, iş-
letmedeki herkesi 7 gün 24 saat işe alım uzmanı olarak çalışmaya 
ikna etmektir. Örneğin Google işe alımın % 73’ünü çalışanların refe-
ranslarına dayalı olarak yapmaktadır. Çalışanlar işletme dışındaki 
meslektaşlarıyla sürekli irtibat halinde oldukları için, özellikle pasif 
adayların belirlenmesinde oldukça yarar sağlayabilirler.  



 
 
 

 
 
 
 

Strateji Oluşturmak       135  
 

Hangi Kaynakları Kullanacaksınız?  

Kaynak belirleme, işe alım sürecinin en önemli fakat en fazla ihmal 
edilen adımıdır. Kaynak seçimi genellikle İK profesyonellerinin kişi-
sel tecrübelerine dayalı olarak yapılır ve rutin bir işlem olarak görü-
lür. Her bir kaynağın etkinliğine ilişkin sistematik bir değerlendir-
meye gidilmez. Bunun sonucunda işletmedeki hemen hemen tüm 
pozisyonlar için benzer kaynaklar kullanılır. Oysa hangi pozisyonlar 
için hangi kaynakların kullanılacağı işe alım stratejisinin en önemli 
bileşenidir. Bu konuyu bir sonraki bölümde daha detaylı olarak ince-
leyeceğiz.  

Adayları seçerken hangi yeteneklere önem vereceksiniz?  

Adaylarda aranacak yetenekler kuşkusuz alım yapılacak pozisyonun 
özelliklerine göre farklılık gösterecektir. Bununla birlikte güçlü şir-
ketleri rakiplerinden ayıran, onları farklı ve benzersiz kılan bir öz 
yeterlilikleri vardır. Bu öz yeterliliğin korunması ve geliştirilebilmesi 
için işletmedeki çalışanların buna uygun yeteneklere sahip olması 
önemlidir. Örneğin GE sıfır hatayı hedefleyen bir şirkettir. Bunun 
için GE’ye alınacak çalışanların mükemmeliyetçi olmalarına önem 
verilir. Toyota’da mevcudu sürekli iyileştirmek esastır. Buradaki 
insanlar yeni bir şey üretmekten çok mevcudu geliştirmeye kafa yo-
rarlar. 3M, Google gibi şirketler ise yenilikçidir. Bunun için organi-
zasyonun öz yeterliliğinin netleştirilmesi ve işe alım stratejisinde 
hangi yeteneklerin esas alınacağının açıkça belirtilmesi önemlidir.  

Eğer bu tür bir sınıflandırma yapılmazsa işe alım profesyonelleri, 
etkileyici özellikleri ile ön plana çıkan bazı adayları, söz konusu özel-
liklerin organizasyonun öz yeterliliğine olan katkısını değerlendir-
meksizin işe alabilirler. Bu çerçevede aşağıdaki kriterler kullanılabi-
leceği gibi organizasyonun özelliklerine göre çok farklı kriterler de 
geliştirilebilir.  

• Problem çözme yeteneği yüksek bireyleri işe almak, 
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• Yaratıcılığı yüksek insanları işe almak, 

• Temel olarak kişiliğe dayalı olarak seçmek, 

• Teknik yeteneklere dayalı olarak seçim yapmak, 

• Adayların tecrübelerini (iş ya da sektör) baz alarak seçim yap-
mak, 

• Adayların ilişkilerini (network) temel alarak seçim yapmak, 

• Seçimi kültürel uyum temelinde yapmak. 

Adaylar nasıl değerlendirilecek?  

Değerlendirme Türkiye’de işe alım sürecinin en kritik aşamasını 
oluşturuyor. Çünkü pek çok şirkette işe alımın diğer basamakları 
rutine bindiğinden sadece değerlendirme basamağının işin sanat 
yanını oluşturduğu düşünülüyor. Hatta konu ile ilgili Türkiye’deki 
büyük ölçekli şirketlerin İK profesyonelleri üzerinde yaptığımız araş-
tırma sonrasında işe alım ile en fazla ilişkilendirilen kelimelerin 
“ilan” ve “değerlendirme” olduğunu gördük. Bununla birlikte işlet-
mede hangi değerlendirme sisteminin esas alındığı, özellikle hangi 
pozisyonlar için hangi yöntemlerin kullanılacağı maalesef açık değil. 
Hatta incelediğimiz şirketlerde aynı pozisyona farklı zamanlarda 
yapılan alımlarda farklı yöntemlerin kullanıldığını gözlemledik.  

Oysa uygulamada tutarlılık sağlayabilmek için adayların değer-
lendirilmesinde kullanılacak yöntemlerin de strateji içerisinde belir-
tilmesi şart. Bu çerçevede belli pozisyonlara sadece referans ve yöne-
tici mülakatı ile alım yapılırken, bazı pozisyonlarda kişilik testleri, 
bazılarında ise iş simülasyonları kullanılabilir. Yine çok yoğun baş-
vuru yapılan pozisyonlardaki aday sayısını azaltmak için yeterlilik 
testlerinden yararlanılabilinir. 
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Adaylara ne sunacaksınız?  

Çalışan Değer Önerisinin işe alım sürecine etkilerini önceki bölüm-
lerde ayrıntılı olarak tartıştığımız için aynı bilgileri burada tekrarla-
mayacağım. Bununla birlikte değerlendirme süreci sonrasında işlet-
meye kabul edilen pek çok nitelikli adayın, mülakat sırasında kendi-
ne sunulanları yetersiz bulduğu için işe girmekten vazgeçtiğine şahit 
olmuşsunuzdur. Bu durum özellikle temini zor pozisyonlar için daha 
sık görülmektedir. Bu tür olumsuzluklardan kaçınabilmek için Çalı-
şan Değer Önerisinin ayırt edici bileşenlerinin işe alım stratejine da-
hil edilmesi yararlı olacaktır.  

Ne durumdayız?  

Şimdi, “Biz el yordamıyla da olsa, bu basamakların pek çoğunu zaten 
uyguluyoruz” diyebilirsiniz. Buna şüphem yok. Artık pek çok şirke-
tin işe alım faaliyetlerini daha sistematik yaptığının farkındayım. 
Aslında bu durum bu kitapta anlatılanları hayata geçirebilmek için 
ciddi bir alt yapının bulunduğunun göstergesi. Örneğin artık pek çok 
şirket işe alım hedeflerini, şirket hedeflerini destekleyecek şekilde 
belirliyor. İK departmanları, dış çevrede olup bitenleri ve rakip şir-
ketleri takip etmeye başladılar. İşe alım sürecini tanımlamaya ve sis-
tematik hale getirmeye yönelik ciddi gayretler var. Adayların ne za-
man aranmaya başlanacağı, hangi kaynakların kullanılacağı, işe alı-
mın kimin tarafından yapılacağı netleştirilmeye çalışılıyor. 

Yapılmayanlar ise çok daha basit fakat hayati konular;  

• İşletmeler alım yapacakları kaynakları belirlemelerine rağmen 
bu kaynakların etkinliğini değerlendirmiyorlar, 

• Aktif adaylara aşırı bir yoğunlaşma söz konusu. Kritik yönetici 
pozisyonlarına dahi gazete ilanı ile personel aranıyor. 

• Çok az şirkette işe alım faaliyetlerinde önceliklendirme söz ko-
nusu. Tüm pozisyonlar işletme amaçlarına etkisi dikkate alın-
maksızın birbirine yakın önceliğe sahip, 
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Sonuç; işe alım bütçesinin rasyonel kullanılamaması, kritik de-
partmanların ve kritik pozisyonların uzun süre boş  kalması ve iste-
nen nitelikte personel alımı yapılamaması. Bundan sonraki iki bö-
lümde bu sorunlara nasıl bir çözüm getirilebileceği üzerinde duraca-
ğız.  
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Belirlemek 

 

 

 

 

İşe alım, aslında dört temel basamaktan oluşan basit bir süreçtir. İlk 
basamakta potansiyel adaylar belirlenir ve işletmedeki iş fırsatlarının 
farkına varmaları sağlanır. Daha sonra adaylar başvuru yapmaya 
ikna edilir. Üçüncü basmakta başvuran adaylar değerlendirilir. Son 
olarak değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarla 
sözleşme yapılarak süreç tamamlanır. Bu dört basamağın ilki, şüphe-
siz en önemli olanıdır. Çünkü ancak doğru kaynakları kullanırsanız, 
yüksek nitelikli adaylardan oluşan bir yetenek havuzuna sahip olabi-
lirsiniz. Bununla birlikte bizde işe alım dendiğinde akla “seçim süre-
ci” geliyor. Eğer elinizdeki adaylar iyi değilse kimi seçeceksiniz? En 
gelişmiş teknikleri bilseniz ve kullansanız ne işe yarar? En iyi şart-
larda kötünün iyisi ile yetinmek durumunda kalırsınız. 

Muhtemel Yararlar 

Aday kaynağının belirlenmesinin sağlayacağı fayda, aday havuzu-
nun niteliğinin yükseltilmesi ile sınırlı değildir. Sadece doğru kay-
naklarla çalışarak elde edeceğiniz bir takım ek yararları aşağıda sıra-
ladım. 
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İşe Alım Sürecinin Etkinliğini Artırır  

Kaynak belirleme, belli bir kaynağa yönelirken diğerlerinden vaz-
geçme eylemidir. Bunun sonucunda aday havuzunun hacmi küçüle-
ceğinden, işe alım sürecini daha titiz yürütebilir ve daha çabuk ta-
mamlayabilirsiniz. Bu da size önemli bir zaman tasarrufu sağlayarak, 
yetenekli adayları başka şirketlere kaptırma olasılığını azaltır.  

Ayrıca üstün yetenekli kişiler, kendilerini özel hissetmek isterler. 
Bu nedenle kamuoyuna açık ilanları takip etmez, sadece kişiye özel 
tekliflerle ilgilenirler. Eğer bu tür kişilerin kaynağını doğru belirleye-
bilirseniz, onlara özel olma hissini tattırabilirsiniz. 

Elinizdeki Para ve Zamanı Daha Etkili Kullanmanızı Sağlar 

Örneğin kritik bir yönetim pozisyonu için sadece pasif adayları kay-
nak olarak kabul ettiğinizi varsayalım. Bu durumda gazete gibi genel 
yayın organlarına ilan verme gereğiniz ortadan kalkar. Bunun yerine, 
ilan için ayrılan bütçeyi, referans teşvikleri, ödüller ve özel tanıtım 
faaliyetleri için kullanabilirsiniz. Diğer yandan sadece gazete ilanı ile 
alım yapacağınız kaynaklar da söz konusu olacaktır. Her iki durum-
da da, bütçe en uygun yerlere harcandığı için ciddi bir kaynak tasar-
rufu sağlarsınız.  

Farklı İşe Alım Yöntemlerinde Uzmanlaşmanıza Yardımcı Olur 

Eğer her bir kaynak için uygun işe alım yöntemlerini belirler ve bun-
ları tutarlı olarak kullanırsanız, bu yöntemlerde uzmanlaşırsınız. 
Örneğin pasif adayların işe alınması, uzun süreli ikili ilişkileri gerekli 
kılar. Bu tür kişileri işe alacak profesyonellerin, onlarla nasıl temas 
kurulacağı, ilişkinin nasıl başlatılacağı ve nasıl sürdürüleceği konu-
sunda kendilerini geliştirmeleri gerekir.  Benzer durum düşük önce-
likli işlere, sıradan adayları alan profesyoneller için de söz konusu-
dur. Onlar da mülakat ve değerlendirme konularında uzmanlaşırlar. 
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Bunun sonucunda işe alım faaliyeti genel bir uzmanlık alanı olmak-
tan çıkarak, kaynağa göre özellik arz eden bir yapıya dönüşebilir.   

Rekabet Gücünüzü Arttırır 

Pazarlamada amaç belli müşteri gruplarına hâkim olmaktır. Bunun 
için pazarlama profesyonelleri, öncelikle rakip şirketlerin hangi müş-
teri gruplarına (kaynaklara), hangi kanallardan ulaştığını belirlerler. 
Daha sonra, ya rakiplerin göz ardı ettiği niş gruplara yönelirler ya da 
hedef müşteri grubuna farklı ve daha etkili kanallar üzerinden ulaş-
maya çalışırlar.  

Aslında benzer durum işe alım süreci için de geçerlidir. Eğer ra-
kiplerinizin hangi kaynaklara, hangi kanallar üzerinden ulaştığını 
bilirseniz; farklı kaynaklara yönelerek ya da aynı kaynaklara daha 
etkili kanallardan ulaşarak rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Örne-
ğin rakip firma, belli üniversitelerde çok iyi organize olduysa, faali-
yetlerinizi onun daha zayıf olduğu üniversitelerde yoğunlaştırabilir-
siniz. Ya da rakibiniz kariyer günleri gibi bildik yöntemlerle öğrenci-
lere ulaşıyorsa, siz öğrenci elçiliği, araştırma asistanlarının kullanımı 
gibi daha etkili kanallara yönelebilirsiniz.   

Yukarıda sayılan yararlara rağmen, pek çok İK profesyoneli için, 
adayların kaynağı üzerinde durulması gereken bir konu değildir. 
Her şey bir yana işe alım bittiğinde rol tamamlanır. Adayların kay-
nakları hakkında bilgi toplamak kimsenin aklına gelmez. Aslında bu 
durumda biraz da üniversitede alınan eğitimin payı var. Örneğin 
pazarlama derslerinde hedef kitlenin belirlenmesi, müşteri portföyü-
nün oluşturulması, her bir müşteri grubu için uygun iletişim ve dağı-
tım kanalların seçimi öncelikli konular arasında gelir. İnsan Kaynak-
ları Yönetimi kitaplarında ise, farklı tedarik kaynakları şekilsel olarak 
incelenmesine rağmen, adayların kaynaklarının nasıl belirleneceği ve 
her bir kaynağın etkinliğinin nasıl ölçüleceğine ilişkin tek bir satır 
dahi bulamazsınız.  
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Mevcut Süreçlerin Etkinliği 

Kaynak belirlemeye önem verilmemesi, konunun son derece basit bir 
işlem olarak görülmesinin bir sonucu da olabilir. Hatta “Artık tekno-
loji ilerledi, bu tür veriler adayların başvurusu sırasında otomatik 
olarak toplanıyor” diyebilirsiniz. Haklısınız. Pek çok şirket bu tür 
sistemlere sahip. Ancak bu şekilde toplanan verilerin İK profesyonel-
lerini hatalı kaynaklara yönlendirmekten başka bir işe yaramayaca-
ğından emin olabilirsiniz. Bu amaçla kullanılan sistem ve yaklaşımla-
rın yaklaşık % 75’inin hatalı kaynak bilgisi ürettiğini tahmin ediyo-
rum. Mevcut kaynak belirleme süreçlerinin niçin etkin çalışmayaca-
ğına ilişkin bazı nedenler; 

Teknoloji Kötü Seçimleri Zorlar 

Çok sayıda şirket işe alım kaynak bilgisini belirlemek için başvuru 
izleme sistemlerine güvenir. Bu teoride iyi bir yaklaşım olarak gö-
zükmekle birlikte, araştırmalar, işe alım öncesinde adaylara sorulan 
sorulardan alınan yanıtların doğruluğunun % 30’un altında olduğu-
nu göstermektedir. Adaylar doğru cevap vermek yerine kendilerini 
en iyi gösterecek seçeneklere yönelmekte ya da karşılarına gelen ilk 
seçeneği işaretlemektedirler. Yaptığımız bir çalışmada, aşağı açılan 
menüdeki ilk seçeneği sürekli olarak değiştirdik. Adayların başvuru 
kaynakları da bu değişime bağlı olarak farklılaştı. Çünkü adaylar 
seçenekleri dikkatlice okumadan ilkini seçiyorlardı.  

Bilgiler Sistematik Olarak Toplanmaz 

Kurumsal işe alım süreçlerinin büyük bir kısmı esnektir ve işe alım 
uzmanına çok fazla serbestlik tanır. Pek çok durumda adaylara soru-
lan sorular o denli farklı ve birbiri ile uyumsuzdur ki bunlardan sağ-
lıklı bir sonuca varmak mümkün olmaz.  
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Ayrıca adayların bir kısmı belli bir kaynaktan bilgi edinirler (ör-
nek: gazete ilanı), başka bir kaynağın etkisiyle ikna olurlar (örnek: 
şirketteki arkadaşları), üçüncü bir kaynak üzerinden başvuru (örnek: 
kariyer sitesi) yapabilirler. Bu tür durumlarda kaynağı tek bir soruyla 
öğrenmek ya da otomatik başvuru izleme sistemleri ile belirlemek 
mümkün olmaz. Gerçek kaynak bilgisinin toplanması sistematik bir 
çabayı gerekli kılar. 

İşe Alım Profesyonelleri Dikkat Etmez 

İşe alım profesyonelleri kaynak seçim sürecinde genellikle yer almaz-
lar. Bu nedenle adayları kaynaklarına göre kodlamanın onlara sağla-
yabileceği yararı zihinlerinde canlandıramazlar. Bu işlemi sıradan bir 
iş olarak görürler.  

Bazı işe alım profesyonelleri ise, hangi kaynakların, hangi sonuç-
ları verdiğinin bilimsel olarak tanımlanmasının önemini anlamış 
olmakla birlikte, yaptıkları işleri netleştirecek bu tür bir bilginin, işin 
büyüsünü bozarak işe alım fonksiyonunun önemini azaltacağını dü-
şünebilirler.  

Elde Edilen Bilgiler Sınıflandırılamayacak Niteliktedir 

Pek çok şirkette işe alım kaynaklarına ilişkin veriler sınıflandırılama-
yacak ölçüde yüzeyseldir. Örneğin kaynak verilerinizi, yöneticilerin 
aday kalitesi hakkındaki değerlendirmeleri ya da işe alım sonrası 
performans gibi kriterlere göre sınıflandırabilir misiniz? En yüksek 
ve en düşük performans gösterenlerin şirkete nasıl geldiklerinin bi-
linmesi, doğru kaynak seçimi için son derece önemlidir. Ayrıca kay-
nak etkinliğinin yapılan iş ya da işin yapıldığı bölgeye bağlı olarak 
nasıl değiştiğinin bilinmesi gerekir.  
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Etkili Kaynakları Belirlemede Yardımcı  
Olabilecek Yaklaşımlar 

Şimdi gelelim işe alım kaynağının nasıl belirleneceğine. Öncelikle 
bilgi toplama yaklaşımınızı yukarıda açıklananlar ışığında tekrar 
gözden geçirmeniz şart. En azından başvuru izleme sistemlerinin 
yalnız başına yeterli olmayacağı anlaşılmış olmalı. Ayrıca işe alım 
profesyonellerini konunun önemi ve sağlayacağı yararlar hakkında 
eğitmelisiniz. Bunlar dışında, aday kaynağını sağlıklı bir şekilde be-
lirlemenizi sağlayacak yaklaşımlardan öne çıkanları aşağıda özetle-
dim.    

Sadece İşe Alınanlara Sorun 

Satış ve pazarlama profesyonelleri, insanların satın alma kararlarının 
altında yatan gerçek nedeni belirlerken, sadece ama sadece ürünü 
gerçekten satın alan ya da hizmeti kullanan kişilerin fikirlerine baş-
vururlar. Bunun nedeni, ürün satıldıktan sonra müşterinin politik 
davranmak için bir nedeni kalmamasıdır. Örneğin satın almak iste-
diğiniz araba modelinin, İstanbul’da sadece bir galeride olduğunu 
düşünün. Satıcıya, başka alternatifinizin olmadığı için oraya geldiği-
nizi söyler misiniz? Dolayısıyla, insanların satış öncesi vereceği tüm 
cevaplar, fiyat düşürme, pazarlık gücünü arttırma gibi niyetler içere-
bilir. Benzer durum işe alma süreci için de söz konusudur. Adaylar 
sizi en fazla etkileyecek cevapları verme eğilimi taşırlar. Bu nedenle 
sadece işe alınan kişilerin fikirlerine başvurulması, elde edilecek bil-
gilerin doğruluk oranını yükseltecektir. İkincisi yeni işe alınan kişiler, 
yeni işverenlerine yardımcı olabilmek için soruları daha dikkatli ce-
vaplandırma çabası içinde olacaklardır. Bunun dışında insanlar ken-
dileri gibi düşünen kişilerin işe alınmasını sağlayacak bilgileri içten-
likle paylaşacaklardır. Son olarak sadece işe alınanlara sormak, işe 
kabul edilebilecek nitelikteki yüksek nitelikli adayların kaynağını, 
yani asıl ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi öğrenmenizi sağlayacaktır. 
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Önceliklendirme Yapın  

Önceliklendirme konusunu bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak tartı-
şacağız. Ancak uygulamada gözlemlediğim aksaklıklar nedeniyle, 
konuya bu bölümde de yer verme ihtiyacı hissettim.  Örneğin AR-
GE’ye alınan bir mühendisin kaynağının, temizlik görevlisinden da-
ha önemli olduğunu hemen hemen herkes kabul eder. Bununla bir-
likte kaynak belirleme sistemlerinin pek çoğunda, tüm çalışanların 
kaynağı, aynı yöntemlerle belirlenmeye çalışılır. Fakat tüm pozisyon-
lara eşit davranarak, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilginin hatalı ya 
da yetersiz toplanmasına yol açabilir. Bunun için işletmenizdeki po-
zisyonları önem sırasına göre sınıflandırmalı daha sonra her biri için 
ayrı kaynak belirleme yöntemleri kullanmalısınız.  

Elde Ettiğiniz Verileri Uygun Şekilde Sınıflandırın  

“Ortalama” en fazla dikkat edilmesi ve ihtiyatla kullanılması gereken 
bir istatistiktir. Dağınık verilerin ortalamasını alarak onları yorumla-
nabilir bir hale getirebilirsiniz. Ancak ortalama işlemi doğru kulla-
nılmadığı hallerde çok kritik bilgilerin gizlenmesine yol açabilir. Bu-
nun için elde edilen verilerin ortalaması alınmadan önce uygun şe-
kilde sınıflandırılması büyük önem taşır.  

Örneğin “Bu dönem işe aldığımız çalışanların % 65’ini işsiz aday-
lar, % 25’ini şirket içi çalışanlar, % 10’unu ise rakip şirketlerin çalışan-
ları oluşturmaktadır” ifadesi yalnız başına pek bir anlam ifade etmez. 
Bu oranların adayların performansı, bağlılığı gibi kriterlere göre sı-
nıflandırılması, ayrıca işsiz adayların hangi kaynaklardan geldiğinin 
daha detaylı olarak belirlenmesi gerekir. Aşağıdaki sorulara verece-
ğiniz cevaplar sağlıklı bir sınıflandırma yapmanızı kolaylaştıracaktır: 

Hangi işe alım kaynakları yüksek performanslı çalışanlar sağlamaktadır? 
En kötü çalışanlar hangi kaynaklardan gelmektedir? Belli bir kaynak için 
tahsis edilen para, kaynağın etkinliği ile doğru orantılı mıdır? İşe alma 
yöneticilerinin sadece küçük bir bölümü hangi kaynakların en iyi 
adayları sağladığını belirlemeye yönelik bir çaba içerisindedir. Oysa 
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stratejik bakış açısı sadece kaynağın maliyetine değil, bu kaynaktan 
gelen adayların kalitesine bakılmasını gerekli kılar. Bu şekilde etkili 
kaynaklara daha fazla bütçe aktarılabilir.  

Hangi kaynaklar işletmenize daha uzun süre çalışacak bireyler kazandı-
rıyor? Bazı kaynaklar, işletmeye yüksek performanslı kişiler kazandı-
rabilir. Fakat bu kişiler işletmenizi kısa sürede terk ediyorsa, başka 
bir sorun var demektir. Özellikle işgören devrinin yüksek olduğu 
işletmelerde kaynak verisinin bu tür bir sınıflandırmaya tabi tutul-
ması son derece yararlıdır.    

Üst düzey performans gösteren çalışanlar hangi üniversitelerden geli-
yor? Çok az üniversite programı verilere dayanır. Pek çoğunda yapı-
lan alımların sayısı dışında veri bulamazsınız. Kaynak seçiminde, 
genellikle tepe yöneticilerinin mezun oldukları üniversiteler öncelikli 
olarak tercih edilir. Diğer bir alternatif ise çalışma kolaylığıdır. İşlet-
melere kariyer günlerinde stant kurma, konferans salonlarını kul-
lanma gibi imkanlar sunan üniversitelere öncelik verilir. Bunun so-
nucunda birbirinin rakibi durumundaki şirketler tanıtım çalışmaları-
nı genellikle aynı üniversitelerde benzer yaklaşımlar kullanarak sür-
dürürler. Bununla birlikte stratejik işe alma üniversitelerin her yıl 
değerlendirilmesini ve üniversiteler arasındaki zaman ve kaynak 
tahsisinin bu değerlendirme sonuçlarına göre yapılmasını gerekli 
kılar.  

Aktif ve pasif adayların performans düzeyleri nedir? Pek çok işletmede 
işe alım uzmanları genellikle aktif adaylara yönelmeyi tercih ederler? 
Çünkü bu tür kişiler sizin ayağınıza gelirler. Onların işi kabul etme-
sini sağlamak için gayret göstermenize gerek kalmaz. İşiniz sadece 
iyiden kötüyü ayırmakla sınırlıdır. Bunun yanında, aktif olarak iş 
aramayan adayların işletmeye çekilmesi özel bir çaba ister. Ayrıca bu 
tür kişilerin işi kabul etmelerini sağlamak için yüksek ücret ve ek 
imkanlar sunmanız gerekebilir. Özetle her iki kaynağın işletmeye 
olan maliyeti birbirinden oldukça farklı olacaktır. Bunun için aktif ve 
pasif kaynaklardan temin edilen çalışanların performans düzeylerini 
karşılaştırmanız, hangi pozisyonlar için hangi yöntemin finansal 
yararının daha yüksek olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. 
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İşletme içi ve dışı kaynakların performans düzeyleri nedir? İşletmelerin 
büyük bir bölümünde işe alım fonksiyonu, şirket içi transferler ve 
terfilerden bağımsız çalışır. Ancak bu tür bir yaklaşım ne zaman iş-
letme dışı kaynakların kullanılacağı, ne zaman işletme içindeki çalı-
şanlardan yararlanılacağına ilişkin sağlıksız kararlar alınmasına yol 
açabilir. Bunun için her bir yaklaşımın maliyetleri,  yararları ve göre-
ce performans düzeyleri hesaplanmalı ve elde edilen sonuçlar, per-
sonel alımında şirket içi ya da şirket dışı kaynakları kullanma kararı-
na temel teşkil etmelidir.  

Sonuç olarak en iyi kaynakları öğrenmek ve bu kaynaklara odak-
lanmak aday havuzunuzun kalitesini yükseltecek ve işe alım süreci-
nizin etkinliğinin artmasını sağlayacaktır. Eğer yukarıdaki yaklaşım-
ları izler ve farklı kaynakları belli sürelerle takip ederseniz, bir takım 
seçeneklerin diğerlerine göre daha iyi sonuç verdiğini görebilirsiniz.  

Genel Kabul Gören İlkeler 

Bu bölümü bitirmeden önce kaynak kullanımına ilişkin genel kabul 
gören ilkeleri vermek istiyorum; 

• Geleneksel olarak kullanılan gazete ilanı, kariyer fuarları ve 
kariyer siteleri gibi araçların kilit pozisyonlara yüksek perfor-
manslı kişilerin alımında etkisiz oldukları belirlenmiştir.  

• Kongre, seminer gibi sektörel toplantılar ile yüksek perfor-
manslı çalışanların vereceği referanslar en verimli kaynaklar 
olarak kabul edilmektedir.  

• Kaynakların etkinliği işsizlik oranı, ekonomik büyüme gibi pek 
çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle kaynakların 
sürekli değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi önem-
lidir.  

• Bir şirket için son derece etkili olan bir kaynak, diğer bir şirket 
bu kaynağı kullanmaya başladığında etkinliğini yitirebilir.  

• Kaynak bağımlılığı istisnai durumlar dışında, işe alım süreci-
nin etkinliğini azaltan bir uygulamadır.  
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• Kaynakların sürekli değerlendirilmesi, diğer şirketler tarafın-
dan kullanılmayan, fakat iyi sonuçlar veren kaynakların belir-
lenmesini sağlayacaktır.  



 

Önceliklendirmek 
 

 

 

 

Şimdi sizden bir dakikanızı ayırarak, aşağıdaki soruyu yazılı olarak 
yanıtlamanızı isteyeceğim.  

Bir İK profesyoneli olarak işinizde nasıl “fark” yaratabilirsiniz? (Eğer farklı 
bir pozisyonda görev yapıyorsanız, kendinizi İK profesyoneli olarak düşü-
nün ve soruyu bu şekilde cevaplandırın.) 

Bu soruyu sorduğum İK profesyonellerinin hemen hemen hep-
sinden “yüksek nitelikli kişileri istihdam ederek”, “şirketteki insan 
kaynağının kalitesini yükselterek”, “yetenekli insanları kazanarak ve 
elde tutarak” gibi cevaplar aldım. Aynı kişilere bu yönde bir çabaları 
olup olmadığını sorduğumda istisnasız hepsi “evet” cevabını verdi-
ler. Bu çabalarının sonuç verip vermediği sorusu karşısında ise bü-
yük bir çoğunluk, çok fazla çaba göstermelerine rağmen “fark yarat-
mayı” başaramadıklarını itiraf etti. Özetle araştırmaya katılan İK 
profesyonelleri, sadece yüksek nitelikli çalışanlara sahip olmaları 
halinde fark yaratabileceklerini bilmelerine ve bu yönde çaba harca-
malarına rağmen pek azı bu hedefe ulaşmayı başarabilmişti.  

Fark yaratamamanın nedenleri üzerinde yaptığımız başka bir ça-
lıştay sonrasında, başarısızlığın temel nedeninin “İK için tahsis edilen 
kaynakların yetersizliği” olduğu sonucuna vardık. Hemen hemen 
tüm katılımcılar kendilerine yeterli kaynak tahsis edilmesi halinde 
şirketlerinin insan kaynağını fark yaratabilecek düzeye getirebilecek-
lerini ileri sürdüler. 

Oysa çok güçlü işveren markaları hariç, hiçbir şirketin İK depart-
manı tüm pozisyonları yüksek nitelikli çalışanlarla donatacak kadar 
geniş kaynaklara sahip değildir. Bunun için İK profesyonelleri iki 
seçenekten birini tercih etmek zorunda kalırlar:  
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1. Fazla, çok daha fazla çalışarak kaliteyi imkanlar dahilinde 
mümkün olduğunca arttırmak (ağırlıklı olarak uygulanan yaklaşım). 

2. Kritik departmanlara/pozisyonlara öncelik vermek.  

Birinci seçenek tüm departmanlara eşit mesafede olmayı öngö-
rürken, ikinci seçenekte bazı departman ve pozisyonların diğerlerine 
göre ayrıcalıklı hale getirilmesi söz konusudur. Buradaki temel man-
tık, departmanları/pozisyonları işletmeye olan etkilerini göz önüne 
alarak önem sırasına koymak ve sınırlı kaynakları “önemli” olarak 
nitelendirilen departman/pozisyonlar için harcamaktır. “Peki diğer 
departmanlar ne olacak?” diye sorabilirsiniz. Artık önem dereceleri-
ne göre hizmet alacaklar ve bu kategorideki departmanlarla yaşadı-
ğınız sorunlarda muhtemelen artış yaşayacaksınız. Ancak bu sorun-
lar, işletmeye etkilerinin sınırlı olması nedeniyle tepe yönetiminin 
dikkatini çekmeyecek.   

Peter Drucker’ın ifade ettiği gibi; etkili yöneticilerin zihinleri so-
runlara değil fırsatlara açıktır. Onlar fırsatları besleyip, sorunları 
kuruturlar. Bence İK profesyonellerinin yapmaları gereken şey de bu. 
Günlük problemlerle boğuşmak yerine, sonuç alınacak fırsatlara yö-
nelmeleri gerekiyor. Stephan Covey ise, etkili yöneticiliği, “önemli 
işlere öncelik vermek” olarak tanımlıyor. Covey’e göre “önem”, so-
nuçlarla ilgili bir kavramdır. Bir şey önemli ise, görevinize, hedefle-
rinize, kariyerinize katkı sağlar. Önemli işlere öncelik vermek, diğer 
faaliyetlere bazen acil görünen şeylere “hayır” diyebilmektir. Diğer 
bir ifade ile öncelikleri belirlemek, kritik departmanların ihtiyaçlarına 
göre hareket etmek ve diğer departmanların talepleri “acil” olsa dahi 
sizi yönlendirmesine izin vermemektir.  

Önemli işlere öncelik verme davranışı, işe alım fonksiyonu öze-
linde incelendiğinde ise, aşağıdaki yararları nedeniyle son derece 
kritik olduğu söylenebilir: 

Tepe yönetimi önemli işlere/birimlere öncelik verir. Tepe yönetimi 
zaten işletme içindeki birimleri önceliklendirmektedir. Bazı birimler 
ek kaynaklar alırken, bazıları maliyetlerin öncelikli olarak kısılması 
gereken yerler olarak görülür. Bazı birimler şirkette genel müdür 
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yardımcısı düzeyinde temsil edilirken, bazı birimler bu müdür yar-
dımcılarının ek sorumlulukları içinde yer alırlar. Birimlerin işletme-
nin kar marjına olan katkıları ve stratejik plan içerisindeki yerleri, 
önemlerini ve buna bağlı olarak önceliklerini belirleyen temel faktör-
lerdir. Siz de en fazla etkiye sahip işlere/birimlere odaklanarak, iş-
letme yönetimi ile uyum içinde olduğunuzu gösterebilirsiniz. 

Kârı etkiler. İşletme kârına, tüm birimler farklı düzeylerde katkı 
sağlarlar. Örneğin bir banka şubesinin operasyon ve pazarlama bö-
lümündeki yönetmenlerin, kârlılığa etkileri aynı değildir. Konu ile 
ilgili araştırma sonuçları, sadece pazarlama departmanındaki kişile-
rin niteliğini yükselterek şube performansının iki hatta üç katına 
çıkartılabileceğini, bununla birlikte operasyon bölümünün karlılığa 
etkisinin en fazla % 30 düzeyinde olabileceğini gösteriyor.  

Performans kültürü için esastır. Eğer ücret ve terfilerin perfor-
mans yerine kıdem, liyakat esasıyla yapıldığı bir işletmede çalışıyor-
sanız, önceliklendirme yaklaşımını hayata geçirmekte zorlanabilirsi-
niz. Bunun yanında eğer işletmenizde bir “performans kültürü” ha-
kimse ya da yaratılmaya çalışılıyorsa, sizin de tüm faaliyetlerinizi, 
işletmenin başarısına katkısını göz önüne alarak planlamanız gerekir.  

İmajınızı geliştirir. Önemli departmanların, işletmede genel mü-
dür yardımcısı düzeyinde temsil edildiğini hatırlayın. İşletmenizdeki 
kritik birim ve pozisyonlara odaklanarak, sağlayacağınız etkinliğin 
yanı sıra, bu kişileri de memnun etmiş olursunuz. Hatta bu pozis-
yonlardaki kişilerin bazılarını sizin işe aldığınız düşünülürse, işe 
alım süreci sırasında kullandığınız yöntemler ve profesyonelliğiniz, 
işletme içindeki imajınızı güçlendirerek İK’ya aktarılan kaynakların 
artmasını sağlar. 

Kaynak tasarrufu sağlar. Önceliklendirme yaptığınızda düşük et-
kiye sahip işler için harcadığınız zaman ve kaynakları en alt düzeye 
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indirerek ciddi bir kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz. Hatta öncelik-
lendirmeye alıştıktan ve bunun sonuçlarını aldıktan sonra düşük 
öncelikli tüm işleri istihdam şirketlerine devredebilirsiniz. Fakat ön-
celiklendirme yapmazsanız bunun tam tersi olur. Şirketin işe alım 
departmanı düşük öncelikli işlere sıradan personel ararken, genel 
müdür yardımcılığı gibi pozisyonlar için profesyonel danışmanlık 
şirketlerinden yardım istenir.  

Adalet sağlar. “Peki sıradan çalışanlar ile düşük etkili işler önem-
siz mi?” Kişileri, pozisyonları önceliklendirin dediğimde, hemen bu 
soru ile karşı karşıya kalıyorum. Tüm çalışanlara saygı göstermek, 
onlara birey olarak değer vermek önemlidir. Ancak bir İK profesyo-
neli olarak sonuç almak istiyorsanız zaman ve enerjinizi en fazla et-
kiye sahip birey ve pozisyonlara yoğunlaştırmanız gerekir. Örneğin 
bir futbol takımında masöründen, santrforuna kadar herkes önemli-
dir. Ancak her ikisini işe almak için kullanılan yöntemler ve harca-
nan enerji birbirinden farklıdır. Buradaki fark, eşitlik ile adalet ara-
sında ayrım yapmaktır.  İşletmenizdeki tüm çalışanları eşit olarak 
görmek yerine, insanları işletmeye olan katkısı, performanslarına 
göre sınıflandırırsanız asıl adaleti sağlamış olursunuz. Diğer seçenek 
bu ayrımı yapamayanların kullanacağı bir savunma mekanizmasın-
dan başka bir şey değildir. 

Bu çerçevede etkili olabilmek için gereken becerileri üç başlık al-
tında inceleyebiliriz:  

1. Öncelikleri oluşturma becerisi,  

2. O önceliklere göre örgütlenme becerisi,  

3. Bunların rehberliğinde uygulamaya geçme becerisi. 

Şimdi bir İK profesyoneli olarak kendinizi değerlendirin. Bu bece-
rilerden hangilerini iş hayatında kullanıyorsunuz? Hangileri eksik? 

Pek çok kişi temel eksikliğin uygulamaya geçme becerisi olduğu-
nu düşünür. Ancak sorun öncelikleri belirleme gerekliliğini içselleşti-
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rememekten kaynaklanır. Etkili olmanın anahtarı, önemli işlere önce-
lik vermenin gerekliliğine inanmaktır. Eğer önemli işlerin sağlayaca-
ğı katkıya inanırsanız, beraberinde gelecek riskleri daha kolay kabul-
lenirsiniz. Çünkü sıradan işleri bildik yöntemlerle yapmak daha gü-
venilirdir. Alacağınız sonuçları da üç aşağı beş yukarı tahmin edebi-
lirsiniz. Diğer yandan önemli işler daha fazla bilgi ve inisiyatifi ge-
rekli kılar. Fırsatları yakalayabilmek için alışılmışın dışına çıkmanız, 
çok farklı yöntem ve yaklaşımları kullanmanız gerekebilir.  

Şimdi bu bölümde anlatılanların nasıl hayata geçirilebileceğini in-
celeyelim. 

Öncelikleri Belirleyin  

İşletmenin karlılığına en fazla etki eden iş birimlerini, ürün hatlarını, 
hizmetleri, pozisyonları ve hatta yetenekleri belirleyin ve bu birimle-
re öncelik verin. 

Yüksek öncelikli iş birimleri/departmanlar. Stratejik planı incele-
yin ya da tepe yöneticileri ile ikili görüşmeler yaparak yüksek önce-
likli birim ya da departmanları belirleyin. Bunun için işletmenin mali 
kayıtları da size yardımcı olabilir. Finansal tabloları gözden geçirin 
hangi birimler daha fazla kar etmiş, hangileri için daha fazla kaynak 
ayrılmış? Hangi birimlerin işletme için kritik ürün ve hizmet verdi-
ğini, hızla büyüdüğüne bakın. Bu büyümeye katkı sağlamak ve bü-
yümenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak sizin 
göreviniz olmalı. 

Kritik ürün hattı/hizmetler. Yüksek öncelikli birimlerdeki tüm 
ürün hatları/hizmetler yüksek önceliğe sahip olmayabilir. Yine bu 
birimlerdeki tüm ürün hatları/hizmetler işletme kârı üzerinde eşit 
etkiye sahip değildir. Benzer şekilde bazı düşük öncelikli iş birimle-
rinin içinde yüksek etkiye sahip ürün hattı/hizmetler bulunabilir. 
Bunun için iş birimden bağımsız olarak anahtar ürün hat-
tı/hizmetlerle ilişkili işleri belirlemek ve önceliklendirmek gerekli 
olabilir.   
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Kilit pozisyonları belirleyin. Kilit pozisyonları belirlemek için il-
gili birimin yöneticisi ile doğrudan çalışmanız en uygun seçenektir. 
Onlardan, boş kaldığında işletmeye en fazla olumsuz etki yapacak 
pozisyonları tanımlamalarını isteyin. Ayrıca yüksek yetenekli bir 
çalışan istihdam edilmesi halinde işletme performansına en fazla etki 
edecek pozisyonları, etki derecelerine göre sınıflandırmalarını sağla-
yın.  

Her Bir Pozisyon İçin Hedefler Belirleyin 

Bir önceki adımda belirlediğiniz tüm pozisyonlar için hedefler belir-
leyin. Bu hedefleri mümkün olduğu kadar sayısal olarak ifade etme-
ye çalışın. Örneğin “Satış pozisyonlarına, aylık ortalama 200 bin TL 
ciro yapabilecek kişilerin istihdam edilmesi” iyi bir hedef olabilir.   

“İyi”, “çok iyi”nin düşmanıdır. Eğer hedefleriniz net değilse, 
“iyi”ler sizi “çok iyi”lerden uzaklaştırabilir. Özellikle üzerinizde za-
man baskısı olduğu dönemlerde. Ancak zaman baskısına boyun eğ-
menin, etkili olmanızı önleyeceğini ve fark yaratma olasılığınızı or-
tadan kaldıracağını unutmayın. Başarının anahtarı önemli işlerle 
diğerleri arasındaki ayrımı net olarak yapmak ve önemli işler için 
“iyi”yi çözüm olarak kabul etmemektir. 

Program Yapın ve Uygulamaya Geçin 

 Hedefleri gözden geçirin. Bunlara ulaşmak için neler yapabileceğini-
zi, hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini belirleyin. Ayrıca önem-
li birimlerin yöneticileri, hatta kritik pozisyonlardaki çalışanlarla 
olan ilişkinizi yeniden tanımlayın. 

Öncelikli talepleri önce ele alın. İşe alım profesyonellerine kilit 
pozisyonları öncelikli olarak ele alma ve sonuçlandırma talimatı ve-
rin. Bu yaklaşım, yüksek öncelikli pozisyonlara ait talepler geldiğin-
de diğer taleplerin ertelenmesi, hatta sıradan pozisyonlar için başlatı-
lan süreçlerin durdurulması anlamına gelebilir.  
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Çağrılarına derhal cevap verin. Pazarlama yöneticilerinin en fazla 
etkiye sahip müşterilere gösterdiği ayrıcalığı, siz de en fazla etkiye 
sahip birimlere gösterin. Onların e-postalarına, görüşme ve toplantı 
taleplerine, gerekirse diğer birimlerin randevularını iptal ederek der-
hal cevap verin.  

En yetenekli işe alım profesyonellerini görevlendirin. En yetenekli 
işe alım profesyonellerini sadece yüksek öncelikli işler için kullanın. 
Bu kişiler alım olmadığı zamanlarda, söz konusu pozisyonlara alına-
bilecek kişilerin belirlenmesi, ilişki kurulması gibi faaliyetlerle uğraş-
sınlar. Bu kişileri hiçbir zaman (işler ne kadar yoğun olursa olsun) 
düşük öncelikli işlerde görevlendirmeyin.  

Ödüller geliştirin. Yüksek öncelikli pozisyonlar doldurulduğunda 
ödül verin. Bu ödülleri pozisyonun ihtiyaç duyulan zaman içerisinde 
doldurulması, alınan kişinin ilk altı ay içindeki performans düzeyi 
gibi kriterlere bağlayın. Bu uygulama işe alım profesyonellerinin 
kişisel ilişkileri nedeniyle bazı departmanlara öncelik vermelerini ya 
da her işe eşit davranma gibi alışkanlıklarını kıracaktır. 

Harcama limitlerini arttırın. Yüksek öncelikli işler için harcama 
limitlerini arttırın. İşe alma uzmanlarının daha etkili işe alma araçla-
rını kullanmalarına izin verin.  

Başarıyı takip edin. Önceliklendirme uygulamasına başladıktan 
sonraki altı ay içinde yönetici memnuniyeti ve iş etkileri açısından 
iyileşmeleri izleyin. Bu etkinin TL değerini tahmini olarak ortaya 
koyun ve önceliklendirmenin sağlayabileceği yararları gösterin.  

 

 

 



 

Sonsöz  
Bana Sık Sorulan Sorular 

 

 

 

 

Bu kitabı tamamladıktan sonra onlarca kişinin görüşüne sundum. 
Aldığım çok değerli geri beslemeleri mümkün olduğunca ana metne 
yansıtmaya çalıştım. Bana yoğun olarak yöneltilen, fakat kitap içeri-
sinde yer veremediğim soruların cevaplarını ise, bu bölümde topla-
dım.  

 

Bu kitabı niçin yazdınız?  

Bu kitabı İK profesyonellerine stratejik bir bakış açısı sunmak ve 
Tom Peters’ın deyimiyle masada yer bulmalarına katkı sağlamak için 
yazdım. İK profesyonellerinin zamanlarının büyük bir kısmını rutin 
faaliyetlerle harcamaktan vazgeçmeleri ve tepe yönetimin dilinden 
konuşmaya başlamaları halinde ciddi bir atılım yapabileceklerini 
düşünüyorum.  

 

Sizce İşveren Markası geçici bir yönetim modası mı?  

Bu soru Kalite fırtınasının estiği 1990’lı yıllarda da çok fazla gün-
demdeydi. Başta akademisyenler Kalite Hareketini® geçici bir moda 
olarak görüyordu. Ancak yaşadıklarımız, durumun hiç de düşünül-
düğü gibi olmadığını ortaya koydu. Türkiye’de pek çok şirket Avru-
pa Kalite ödülünü aldı. Bu anlayış sayesinde dünya standartlarında 
ürün/hizmet sunmaya başladık. Artık herkes Toplam Kalite Yöneti-
minin yararlarını kabullenmiş durumda.  
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İşveren Markası için de benzer bir durum söz konusu. Hatta mar-
kanın pazarlama alanındaki kanıtlanmış etkinliği işveren markasının 
İK’ya sağlayabileceği katkıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ay-
rıca gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yapılmış ve ciddi dergiler-
de yayınlanan çok sayıda araştırma sonucu, İşveren Markası yakla-
şımının bir moda olmadığının en somut göstergesi.  

 

İşveren Markasının temel getirisi nedir?  

Tüm patron ve yöneticiler, yüksek nitelikli çalışanları şirketlerinin 
bünyesinde toplamayı ve elde tutmayı isterler. Fakat Lloyd S. Nel-
son’ın da belirttiği gibi “umutlar onları gerçekleştirecek yöntemler 
olmadığı müddetçe umut olarak kalacaktır”. Marka yönetiminin 
etkinliği pazarlama alanında kanıtlanmış yöntemleri, pek çok şirkette 
bu umutların gerçeğe dönüşmesini sağladı. Artık hiç kimse İnsan 
Kaynaklarının yeniliklere kapalı olduğunu ve sürekli kendini tekrar-
ladığını söyleyemez. 

 

İşveren Markası uygulamaları sırasında en sık düşülen hatalar 
nelerdir? 

Her şeyden önce pek çok şirket İşveren Marka Yönetiminin içten 
dışa çalıştırılması gereken bir süreç olduğunu unutuyor. Yapılanlar 
işin görsel boyutları ile sınırlı kalıyor. Şirketler yerine getirmedikleri 
ve getiremeyecekleri pek çok vaadi, Çalışan Değer Önermelerine 
dâhil ediyorlar. Tabii bu durum çalışanlarda hayal kırıklığı ve kızgın-
lık yaratıyor. Bu bakış açısıyla yürütülen çalışmalar bırakın güçlü bir 
İşveren Markası yaratmayı şirketin mevcut işveren imajını tamiri güç 
zararlar veriyor. 

İkincisi İşveren Marka Yönetimi çalışmalarının hedefinde olan ça-
lışan grubu nadiren tanımlanıyor. İK geleneksel olarak “tüm çalışan-
lara eşit mesafede olma misyonu” ile hareket ettiği için, bu tür bir 
tanımlama ayrımcılık olarak algılanıyor. Oysa pazarlama departmanı 
müşterileri gelir düzeyi, harcama alışkanlıkları gibi kriterleri temel 
alarak sınıflandırır ve faaliyetlerini şirket için en kritik olan grup 
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üzerinde yoğunlaştırır. Eğer İK’da aynı yaklaşımı izlemez, yani çalı-
şanları işletmeye olan katkıları temelinde sınıflandırmazsa İşveren 
Marka Yönetimi çalışmalarından sonuç alınmaz.  

Son olarak İşveren Marka Yönetimi çalışmalarının büyük bir kıs-
mı verilere dayanmıyor. İK departmanı sınırlı bütçesini araştırma 
için harcamak yerine doğrudan tanıtım çalışmalarına aktarmayı ter-
cih ediyor. Örneğin pek çok şirket üniversite öğrencilerinin kendileri 
ve rakipleri hakkındaki algılarını, beklentilerini tanımlamadan işe 
yarayacağını düşündükleri etkinlikleri (sponsorluk, konser, promosyon 
vb.) hayata geçiriyorlar. Sonuç; (1) Yanlış yerlere yapılan yatırımlar-
dan sonuç alınamıyor, (2) Yapılan çalışmalar yarar sağlasa dahi, İK, 
bu yararları sayısallaştırmadığı için faaliyetlerin devamı için gerekli 
bütçeyi alamıyor.  
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