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COVID-19 ile birlikte 
İK uygulamalarında 
etik yaklaşım



COVID-19 krizi ile başa çıkma

“Hızlı bir şekilde evlere 

kapanmak zorunda kaldık –

uzaktan çalışma stiline 

geçtik ve iş sürekliliği 

planlarımızı uyguladık 

(Teknolojik altyapı ve sanal 

iletişim platformlarının 

yaygınlaşması)”

Reaksiyon

“İşimizi uzaktan yürütüyor, 

müşterilerimize hizmet 

veriyor ve operasyonlarımızın 

devamlılığını sağlıyoruz.”

Dayanıklılık

Yavaş yavaş iş 

yerlerimizde çalışmaya 

geri dönme, yüz yüze 

toplantılara katılma, olası 

seyahatleri planlama, vb.”

Toparlanma

“Yeni dünyadaki ofis 

yapılanmamız nasıl 

olacak, neleri şimdiden 
planlıyor olmalıyız?”

Yeni 

Gerçeklik

İşyerlerine geri dönüşler Toparlanma aşamasının bir parçasıdır. Kurumlar uzun dönemli politikaları hakkında bir karar 

verirken (evden çalışma, seyahat kuralları vb.) COVID-19 aşısı veya tedavisi bulunduğunda geçilecek olan Yeni Gerçeklik 

aşamasını göz önünde bulundurduklarından emin olmalılar.

Anket 
Çalışmalarımız



COVID-19 ile 
Çalışma Hayatındaki 
Yeni Uygulamalar

Anket Çalışması 

KPMG İnsan ve Değişim Danışmanlığı

Nisan 2020
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0,41%

1,22%

1,22%

2,45%

4,90%

6,53%

17,14%

17,96%

20,82%

27,35%

Kredi yeniden…

Süreç iyiletişme,…

Ciro arttırıcı…

Baz ücret…

Değişken ücret…

Üretimde…

Personel genel…

Ofis giderlerinin…

İş gücü…

Harcama…

Kurumların %61’i, 2020 mali yılı sonunda finansal verilerinde negatif yönde bir değişim olacağını öngörmektedir;

%93’ü ise, bu negatif yönlü finansal değişimi engelleyici önlemler alacağını belirtmektedir.

Herhangi bir 
öngörüde 

bulunulamamaktadır

%21

Azalma 
öngörülmektedir

Artış 
öngörülmektedir

%4

%61Önemli bir etki olması 
öngörülmemektedir

%14

%93

Alınması planlanan önlemler

Finansal etki öngörüleri ve alınması planlanan önlemler



Ücret ve izin yönetimindeki yeni düzenlemeler

Ankete katılan kurumların %52’sinde 

ücretli izin uygulaması ile sürdürülebilir 

bir çalışma düzeni sağlanmaya çalışılırken; 

Öte yandan, kurumların  

%31’nde COVID-19 

öncesindeki dönemde var  

olan çalışma koşulları       

aynen devam etmektedir.

Kısa çalışma ve vardiyalı 

çalışma düzeni bu dönemde 

öncelikli tercih edilen 

düzenlemeler arasındadır.
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Satış primlerinin iptal edilmesi
Satış primlerinin ertelenmesi

Mevcut ödüllendirme sisteminde performans-hedef…
Erken emeklilik

Planlanan işe alımların ertelenmesi
İdari izin

Yıllık ücret artışı yapmama
Performans bazlı bonusların iptal edilmesi

Uzun vadeli teşviklerde azalma, erteleme ya da gecikme
Kısmi ücretsiz izin

Yıllık ücret artış döneminin ertelenmesi
İşe devam teşviği

Maaşların kısmi ödenmesi
Ücretsiz izin

Performans bazlı bonusların ertelenmesi
Vardiyalı çalışma

Hiçbiri (normal devam eden mesai düzeni)
Yeni teşviklerden faydalanma (kısa çalışma)

Ücretli izin



Ücret ve izin yönetimindeki yeni düzenlemeler

Ücretli izinlerin kullandırılması

➢ Kimi firmalarda çalışanların kıdem ya da hak edişine bakmaksızın eşitlikçi bir yaklaşımla tüm 

çalışanlardan belirli sayıda gün için izin girişi yapması beklendi

Kısa Çalışma Ödeneği

➢ Kamu otoriteleri tarafından getirilen işten çıkarma yasağı ve teşvik imkanları ile kurumların 

faaliyetlerini finansal hasarlarını telafi ya da minimize ederek sürdürmelerine olanak tanındı



Salgın döneminde evden çalışma

Bu uygulamaya geçiş yapan kurumların; 

20,73%

32,93%

43,90%

59,76%

63,41%

65,85%

Yalnız çalışabilme

Görevlerin zaman planları ile…

Evde uygun bir çalışma alanı…

İş ve özel hayat dengesinin…

İş performansının takibi ve geri…

Çalışma motivasyonunun…

Evden çalışma uygulamasında karşılaşılan zorluklar*

*Gerekli teknolojik altyapının sağlanmasından sonra

Kurumların %96’sı pandemi nedeniyle 

evden çalışma uygulamasına geçiş 

yaptığını belirtmiştir;

Kısmen%47

%49 Tamamen

%20’si 1 yıldan uzun süredir belirli günlerde evden çalışma yöntemini uygulamaktadır.

%71’i ilk defa evden çalışma uygulamasını gerçekleştirirken,



«Kritik Personel» tanımındaki değişiklikler

Ücret artışlarında farklılaştırma yapılması 

planlanan çalışan profilleri

• Değişen koşullar altında üretkenliğini sürdürebilen, esnek, 
çevik, uyumlu, disiplinli, disiplinler arası çalışabilen ve tüm 
süreçler üzerinde hakimiyet gösterebilen çalışanlar

• Ofise bağlı çalışanlar, operasyonel roller, merkez ekip 
çalışanları

• Bilgi Teknolojileri alanında çalışanlar

Kurumların %29’u önümüzdeki dönemde "Kritik personel" tanımının değişeceğini

öngörmektedir.

%28’i ise, yıl sonu ücret artışlarını 

gerçekleştirirken COVID-19 

Pandemik Salgını sonrasındaki 

çalışma düzeni ve iş dinamiklerini göz 

önünde bulundurarak, çalışanları 

arasında bir farklılaştırma yapmayı

düşünmektedir.



«Kritik Personel» tanımındaki değişiklikler
Kritik personel tanımının değişmesi

➢ Aniden evden çalışmaya geçiş ile birlikte görev ve sorumluluklarını aksatmadan devam ettiren ve ekip 

arkadaşlarını da bu anlamda teşvik eden →Kriz ortamında esnek, çevik ve güçlü kalmayı başaran çalışanların 

öne çıkmakta olduğu gözlemlendi.

➢ İşlerinin doğası gereği bu süreçte öne çıkan (BT) ekipler vs. geride kalan ekipler (Ofis işlerinden sorumlu)

Uzaktan çalışma yeni bir tür eşitsizliğe sebep olacak mı? 

➢ Evde daha iyi bir çalışma alanına ve teknolojiye sahip olmanın ayrıcalık olması

➢ Bakıma muhtaç aile fertlerinin olmasından doğan dezavantaj

COVID-19’un ekonomik etkisi ve dezavantajlı iş gücü

➢ Ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde işsizlikten en çok dezavantajlı iş gücünün etkilendiğini farklı 

dönemlerde maalesef gözlemledik. 

➢ COVID-19 ile birlikte daha iyi bir dünya için hem bireysel hem kurumsal sorumluluklar üstlenilirken, 

kadınlar, engelliler ve mülteciler gibi bu zamana kadar zaten istihdamda zorluk yaşayan iş gücüne yönelik 

pozitif ayrımcılığı hedeflemek önemli olacak. Kamusal sektörler kadar, iş dünyasının da mikro önlemler 

alması önemli.



COVID-19 salgını sonrası öncelikli gündem maddeleri

▪ Müşteri tarafında artan talebi karşılama

▪ Olası pandemik salgınları dikkate alarak farklı stratejilerin geliştirilmesi

▪ Uzaktan çalışma ile ofiste çalışma arasındaki verimlilik analizi

▪ Sağlık önlemlerinin arttırılması

▪ Verimlilik çalışmaları

COVID-19 sonrasında 

kurumların ayrıca 

gündemlerinde yer 

alacağını öngördükleri 

öncelikli çalışma konuları

3,75%

6,25%

6,25%

10,00%

15,00%

35,00%

47,50%

72,50%

Gig ekonomi ile (freelance) çalışma biçimi

Bölünmüş vardiya

Gönüllü izin

Kısmi çalışma (Part-Time)

Sınırlı etkileşim

Uzaktan çalışma (farklı ülke, şehir)

Evden çalışma (haftanın belirli günlerinde)

Dijitalleşme (Otomasyon, Robot, Yapay Zeka vb.) geçiş sürecini hızlandırma



*Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmeler sunumu yapan 

kişi/kişilerin kişisel değerlendirmeleri olur TEID’in görüşünü yansıtmamaktadır.

Hilal Utku – L’Oréal Türkiye

Hukuk, Bilim ve Kamu İlişkileri Direktörü

Ülke Etik Temsilcisİ

«Kriz Zamanında»    
İş Dünyasında 
İnsan Yönetimine 
Etik Yaklaşımlar



Etik duruş, «çalışan markası» olmak için önemli bir 
kriter

• İklim değişikliği ve çevre, insan hakları, dijitalleşme…

• Çalışanlar: etik için hem bir itici güç, hem de bir risk faktörü 



İnsan yönetiminde etik yaklaşımlar

«Çalışanların» 
İnsan Hakları

Cinsiyet 
Eşitliği

Düşünce 
Özgürlüğü

İş / Yaşam 
Dengesi

Sağlık 
hizmetlerine 

erişim

Sürekli 
gelişim

Gizlilik



«Kriz Döneminde» İnsan Yönetimine Etik Yaklaşımlar 
• Çalışanlar kriz döneminde işverenlerinden ne bekliyor, ne duymak istiyor?

• İlgi (çalışana ve ailesine)

• İş güvencesi

• «sizi önemsiyoruz»

• Şeffaflık 

• Ergonomi ve iş sağlığı / güvenliği 

• Ofise dönüş nasıl olacak? (ofiste alınan önlemler, paydaşlarla birlikte alınan 
önlemler)

• «Kişisel gelişiminizi ve kariyer planlamanızı halen önemsiyoruz» 

• İyi ve kötü örnekler, kriz dönemlerinde daha kolay ayrışıyor

• Tutarlılık, adil olmak 

• Tutamayacağımız sözler vermemek 

• Doğru planlama, değişen koşullara adaptasyon yeteneği



COVID-19 Sonrası
Kurumların
Geri Dönüş Planları
Anket Çalışması

KPMG İnsan ve Değişim Danışmanlığı

Mayıs 2020



Geri dönüş senaryoları

Kurumların %96’sının geri dönüş senaryoları hazır 

bulunmakta ya da planlama aşamasındadır.

%14 Planlama aşamasında

*Çalışma düzeni COVID-19’dan etkilenmemiştir, geri dönüş ihtiyacı bulunmamaktadır

Senaryo çalışması ya da

planı bulunmamakta*
%4

%82 Hazır durumda

Bu firmaların; 

%93’ü senaryolarını çalışanlarının farklı zamanlarda 

kademeli olarak eski fiziksel çalışma ortamlarına 

dönecekleri şekilde kurgulamaktadır.

Kademeli dönüş

Henüz netlik 
kazanmamıştır

%3

%93

Toplu dönüş%4

(Çalışanlarının tümü aynı 
zamanda)



Eski fiziksel çalışma ortamına dönüş zaman 
planlaması

Firmaların %75’i Haziran ayı içerisinde kısmi ya da toplu olarak eski fiziksel çalışma düzenine 

dönmeyi planlamaktadır. 

1-15 Haziran
%49

15-30 Haziran
%26

Diğer 
%6

1-30 Temmuz 
%9

15-30 Mayıs 
%10

▪ 15 Mayıs öncesi

▪ 1 Haziran-30 Ağustos 

(Henüz netleşmemiştir)



Eski çalışma düzenine dönüş yöntemleri

(Senaryolarda pek çok yöntem birlikte uygulanabileceğinden, yanıt seçeneklerinde birden fazla seçim yapılmasına olanak verilmiştir.)

Tüm çalışanların aynı anda fiziksel çalışma ortamlarına dönmedikleri senaryolarda;                               

belirli oranda çalışanın haftanın belirli günlerde eski çalışma ortamında çalışması ile evden 

çalışma uygulamasının kombinasyonu öne çıkmaktadır.

Belirli oranda çalışanın,

eski fiziksel çalışma

ortamında çalışması;

Diğer çalışanların

evden çalışması %62

Diğer çalışanların

hiç çalışmaması %3

Günün belirli saatlerinde

eski fiziksel çalışma

ortamında çalışma;

Diğer zamanlarda

evden çalışma %6

Diğer zamanlarda

hiç çalışmama %0

Haftanın belirli günlerinde

eski fiziksel çalışma

ortamında çalışma;

Diğer günlerde

evden çalışma %64

Diğer günlerde

hiç çalışmama %0



Geri dönüş ile birlikte uygulanacak önlemler

25%

34%

34%

46%

57%

68%

71%

84%

85%

Dijital uygulamalar ile çalışanların sağlık durumlarının günlük takip edilmesi

Uzaktan toplantıların daha etkin bir şekilde yürütülmesi için teknik satın almaların
yapılması

İş yerinde verilen sağlık hizmetlerinin arttırılması

Mümkün oldukça fazla çalışanın evden çalışabilmesine yönelik yeni düzenlemelerin
yapılması

Yemekhane uygulaması varsa, tek kullanımlık servisler kullanılması

Hijyen malzemelerinin daha güçlü ürünler ile değiştirilmesi

Çalışma lokasyonuna giriş yapan çalışanların ateş ölçümlerinin standartlaşması

Yerleşim düzeninde daha az kişinin çalışabileceği şekilde düzenlemeler gerçekleştirme

Çalışanlara maske tedarik edilmesi

➢ Kurumlar, eski çalışma düzenlerine geri dönüş ile birlikte COVID-19’un yayılım riskini azaltmak adına çoğunlukla fiziksel 

çalışma ortamının sterilizasyonuna ilişkin önlemler alacaklar. 

➢ Evden çalışma uygulaması yeni düzenlemelerle sürdürülecek.

(Senaryolarda pek çok önlem aynı anda uygulanabileceğinden, yanıt seçeneklerinde birden fazla seçim yapılmasına olanak verilmiştir.)



Geri dönüş yapacak öncelikli çalışan grupları
• Tıbbi hizmetler 

çalışanları

• Gönüllülük ilkesi 

ile ofise gelmeye 

istekli olan 

çalışanlar

• Temsili kadro

Çalışmalarını

sürdürmek için

gerekli teknolojiye

veya araca sahip

olmayan çalışanlar

Çalışanlar arasında 

ayırım ya da 

önceliklendirme

yapılmıyor

Risk grubu (hamile

ve kronik hastalar) 

haricindeki

çalışanlar

Toplu taşıma

kullanmayan

çalışanlar

Rolleri gereği

fiziksel olarak

belirli bir

lokasyonda veya

bölgede

bulunması

gereken çalışanlar

Diğerleri

%77 %17 %6 %4 %4%4

«İş gücümüzü ofislere gerçekten geri döndürmeli miyiz?» sorusuna verdiği yanıtı çalışanlarına 

anlatabilen ve ofislere geri dönecek çalışanlarını önceliklendirirken; risk gruplarında yer alan 

çalışanları dikkate alan ve gönüllülük esasına önem veren kurumlar olumlu bir çalışan deneyimi 

yaratacak.



Pandemik salgın sonrası dönemde evden çalışma
Salgın sonrasındaki dönemde, kurumların %81’inde evden çalışma düzeni uygulanacaktır.

«Kısmi olarak 

uygulanacak»%54

«Tüm çalışanlarda 

uygulanacak»%20

«Önceden vardı, 

devam edecek 

(sıklığı arttırılabilir)»
%7

Uygulanmayacak

%9

Henüz karar 
verilmedi

%10

%81



COVID-19 sonrası 
«Toparlanma» ve 
«Yeni Gerçeklik» 
aşamalarındaki 
kritik İK konuları



Yakın geleceğimizdeki kritik İK konuları
Pandemi süresince kurumlar çalışan gözünde ciddi bir sınav atlattlar diyebiliriz. Bu sınavı bazı firmalar

pozitif bazı firmalar ise negatf sonuçlarla tamamladılarsa da anlaşılan o ki önümüzdeki dönemde çalışan

deneyiminin önemi şirketlerdeki yerini korumaya devam edecek. Bu süreçte reputasyon kaybına uğramış

firmaların çalışan deneyimini hızlıca odaklarına alarak ciddi bir strateji ile gündemlerinde tutacakları

görülmektedir. Bu deneyimi olumlu bir şekilde yansıtabilen firmaların ise, çalışan markası değerlerini

korumak için çalışan deneyimine yönelik çalışmalarını odaklarında tutacakları görülmektedir. 

Çalışan Deneyimi

Pandeminin dijitelleşme hızının ivmelendirerek uzaktan çalışmayı mümkün kılmasının tüm İK 

süreçlerinin dijital platformlara taşınması ihtiyacını da ani bir şekilde beraberinde getirdiğini 

gözlemliyoruz. Bu sayede geleceğin en kıymetli metası haline gelen «veri»yi doğru bir şekilde saklama 

ve geleceğe yönelik analizlerde bu verilerden faydalanarak farklı verimlilik alanlarını tespit edebiliyor 

olacağız. Hatta özellikle kriz yönetimi açısından, çalışanı etkileyen unsurların artması ve iş dünyasının

dinamiklerinin hızla değişmesi sebebiyle, şirketlerin zamanında karar verip harekete geçebilmesi ve 

değişime hızla uyum sağlaması için İK Analitiğini kullanabiliyor olmak ciddi bir rekabet avantajı 

sağlayacak. Örneğin, kademeli geçiş için çalışan gruplarının belirlenmesi (aile ve bakımdan sorumlu 

olunan birey bilgileri vb.), belirtli gösteren çalışanların semptom takibinin yapılması ve diğer çalışanlarla 

kontaklarının izlenmesi, evden çalışmada verimliliğin ve  çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesi ve takip 

edilmesi. Öte yandan, yine veriden beslenen, çalışan deneyimini geliştiren, özellikle kriz yönetiminde 

önemini daha da iyi anladığımız, YZ uygulamalarına ve bot gibi yazılımlara İK uygulamalarında daha 

çok yer verilecek.

Dijitalleşme, İK 

Analitiği ve Bilgi 

sistemleri



Yakın geleceğimizdeki kritik İK gündemleri

Pandemi sonrası evden çalışma uygulamasının kurumların genel uygulaması olacağı gözükmekte.

Bu uygulama ile birlikte, evden çalışma düzeninde performans değerlendirmesi, ücrete etkisi ve geri

bildirim yöntemlerinde de yeni uygulamalara gitme ihtiyacı doğacaktır. 

Performans ve Ücret 

Yönetimi

Pandemi sonrası kurumların uzaktan çalışma ve dijitalleşme hızlarının artması ile birlikte, bundan

sonraki süreçte gündemlerinden biri dijitalizasyon ve işgücünün dijitalizasyonu konularının olacağı

görülmektedir. Dijitalleşme organizasyonlarda bazı rollerin yok olmasına ve yeni rollerin oluşmasına

zemin hazırlayacaktır. Bu değişime hızlı ayak uydurabilen firmalar güçlü varlıklarını

sürdürebilceklerdir. Bunu sağlamak için de kurumdaki yeteneklerini iyi tanımalı ve ihtiyaç duyacağı

yetenekleri de önceden tahminlemelidirler. 

Workforce Shaping



Teşekkürler

TUĞBA KAVAK

İnsan ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı Kıdemli Müdür


