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Masa 1 -  Kuşak 
 

‘’Gençler bilseydi ihtiyarlar yapabilseydi’’ 

 

Bu kapsamda; tema altında 3 temel sorun tespit edilmiştir; 

1. İletişimsizlik (Empati eksikliği) 

2. Güvensizlik 

3. Deneyim & yetkinliğin aktarılması 

 

1. Sorun: İletişimsizlik (Empati eksikliği) 
 

Kuşaklar/yaşlar arası farklılık nedeniyle tarafların iletişim kurmada güçlük çektiği, esasında 

iletişim kurmaktan kaçındığı görülmektedir. Bu soruna yol açan unsurun ise tarafların birbirini 

anlamaması, bir başka deyişle empati yoksunluğu olduğu üzerinde durulmuştur.  

Çözüm: Oyunlaştırma (gamıfication) yönteminin uygulanması olmuştur. İlgili öneri uyarınca, iş 

yerinde işle alakası olmayan bir sorunun çözümünde gençler ve daha kıdemli kişiler ortak 

beraber çalışacaklardır.  Yapılan çalışmayla iletişimin sağlanması ve empati oranının artması 

amaçlanmaktadır. 

İyi Uygulama Örneği: Özay Hukuk Bürosu bünyesinde kurulan ve her yaş ve kıdemden 

avukatın katılımı ile kurulan Özay Sailing Team’den (Yelken Takımı) bahsedilmiştir. Takım iş 

saati ve günleri dışında antrenmanlar yapmakta ve kurulduğunda kısa bir süre sonra 

yarışmalara katılmaya hak kazanmışlardır. Takım kaptanlığı beş yıllık kıdemde bir avukat 

tarafından yapılmakla beraber, kendisinden sene itibarıyla alt ve üst kıdemde olan takım 

üyelerine sıfatı uyarınca davranmaktadır. Takım üyelerinin farklı yaş ve deneyim gruplarından 

olması, tekne içerisindeki görev dağılımı bakımından önemli bir detay oluşturmaktadır. Yapılan 

etkinlikler neticesinde takım içerisinde iletişimin arttığı tespit edilmiştir. 

Gelişim Alanı olarak mentörlük yapılarak sağlanabileceği fikri sunulmuştur. Bu anlamda çapraz 

kurum çalışmalarının TEİD bünyesinde yürütülmesi deneyimleri paylaşılması anlamında 

olumlu olabileceği önerilmiştir. 

 

2. Sorun: Güvensizlik  
Kıdemli çalışanlar bakımından alt kıdemlilere tecrübe eksikliği gerekçesi ile güven 

duyulmamaktayken, tam tersi ilişkide ise alt kıdemli çalışanlar mesleki gelişim bakımından 

kendilerini yeterli görmedikleri yahut görmeleri engellendikleri için kıdemlisinden güven 

hissini alamıyor. 

Çözüm: Güven oyunları olarak sınıflandırılabilecek süreçler işbu sorunun çözümünde faydalı 

olabilecektir. Bu süreçte iyi uygulama örnekleri bakımından kıdemi aşan görev atamalarının 

denenebileceği düşünülmektedir.  
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İyi Uygulama Örnekleri: Mesleğinin henüz başında sayılabilecek sene itibarıyla kıdemi az olan 

bir çalışana kendisinden beklenen olağan sorumluluklarını aşan bir görev ataması her ne kadar 

taraflar ve kurumun kendisi için risk teşkil etmekteyse de, denemenin olumlu sonuç vermesi 

taraflar arası güvenin oluşmasına ve kıdemsiz çalışanın mesleki benliğine güvenini arttırıcı 

sonuçlar verebilecektir. Örnek olarak ise; uzman yardımcısı bir çalışanın olağan şartlarda 

direktörü ile katılması gereken bir toplantıya tek başına gönderilmesi verilebilecektir. 

Gelişim Alanları: Başarı ve/veya başarısızlık hikayelerinin paylaşılması, elde edilen verilerin 

kurumların İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim departmanları bazında toplanması ve 

kuruma uyumlu hale getirilerek denenmesi. 

TEİD: TEİD özelinde ise, üye kurumların temin ettiği bu hikayelerden bir veri tabanı 

oluşturulması ve gerekli görüldüğünde paylaşıma açılması düşünülebilecektir. 

 

3. Sorun: Deneyim ve Yetkinliğin Aktarılması  
Genel olarak kurumların dikey örgütlenme ile yürütülmekte olduğu bilinmektedir. İşbu yapının 

herkes tarafından bilinen olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakla birlikte sistem hemen hemen 

tüm kuşaklar tarafından bir aşamada eleştirilmektedir. Ne var ki, sistem üyeleri bu eleştiriler 

uyarınca herhangi bir aksiyon almayı tercih etmemektedirler. Nedeninin kıdemli çalışanlar 

bakımından hiyerarşinin kendilerine verdiği güçten vazgeçmeme, düşük kıdemliler 

bakımından ise tecrübesizliğinden gelen korku ve endişe ile bağıntılı olarak sorumluluktan 

kaçmanın verdiği rahatlık olabilecektir. Bu konuda Komite detaylı bir tartışma 

gerçekleştirmemiş olup nedenleri yönetimsel gerekçeler de dahil olmak üzere çeşitli 

olabilecektir. 

Çözüm: Yetkinlik bazlı örgütlenme önerilmektedir. Yapılan işin sadece tecrübe esaslı değil 

çalışanın yetkinlikleri dikkate alınarak görev dağılımı yapılması öngörülmektedir. İşbu sistem 

‘’Meritokrasi’’ olarak adlandırılmıştır. 

İyi Uygulama Örneği: Özay Hukuk Bürosu’nda uygulanmakta olan yatay örgütlenme 

düşünülebilecektir. Sistem gereğince; mesleğin gereği kıdeme ve tecrübeye, değer ve saygı 

verilmektedir. Ancak görev dağılımlarının çalışanın hangi konuda ve ne derecede uzman 

olduğu dikkate alınarak gerçekleştirilmekte olup 4 yıllık tecrübeye sahip bir çalışanın 

müvekkilden gelen bir talebe ilişkin işi 11 yıllık tecrübeye sahip bir avukata vermesi mümkün 

olmaktadır. 

Bu sistemin kurgulanması için genel anlamda araç geliştirilmesi gerektiğine değinilmiş olup 

buddy sistemi ile gerçekleştirilebilir. 

TEİD: TEİD bünyesinde ise öneri mahiyetindeki yapılanmaya ilişkin kurum politika ve 

prosedürleri oluşturularak üyelere eğitimler kanalı ile aktarılabilecektir. 
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Masa 2 – Cinsiyet (Kadın, LGBT) 
 

Bu kapsamda; tema altında 3 temel sorun tespit edilmiştir; 

- Bireysel 

- Kuruluşlar  

- Yasalar  

 

1. Sorun: Bireysel 
Cinsiyet temamızın ilk sorunu bireyselliği açtığımızda Kişisel ve toplumsal önyargılar, 

yetiştirme tarzı (Aile, kültür vb), kişisel çekinceler, korkular ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Çözüm: Eğitim ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. 

 

2. Sorun: Kuruluşlar ve Yasalar 
Kadınların iş hayatına başlamadan önce toplumsal kültürümüzde kadının çalışmaması üzerine 

olan yanlış zihniyeti yatmaktadır.  İş yerlerinin işe alımlarda kadınlara yer verme oranları düşük 

seviyelerdedir. İşe alımlarda ne yazık ki iş yerleri ayrımcı dil kullanmaktalar. Terfi veya izinlerde 

ayrımcılığa maruz kalmaktalar. 

Çözüm: Politika benimsenmesi, 

Kurum içi politikaların oluşturulması, 

Hedefler belirlenmeli ve takip edilmeli, 

Anne-baba izinlerinin eşit olması, 

Cinsiyetsiz dil kullanmak, 

Terfilerde performans odaklı sistem geliştirmek  

Yasal mevzuat eksiklikleri için STK, meslek grupları desteğiyle çalışmalar ilk aşamada 

uygulanabilecek yöntemler arasında yer alıyor. 

İyi Uygulama Örnekleri: Vodafone kırmızı çizgi projesi, 

Borusan İş İnsanı projesi , 

Yves Rocher Kozmerik çalışanları arasında LGBT bireylerine yer vermesi, 

Sanat moda, kozmetik alanlarında LGBT’li bireylere yer verilmesi, bu örnekler iyi örneklerin 

başında yer almaktadır.  

TEİD: Peryön, Kagider, TİHEK v.b meslek odalarıyla ile iş birliği kurarak projeler geliştirebilir. 

Üye kuruluşlara eğitim, farkındalık, duyuru, çalıştay çalışmaları düzenleyebilir. 

Çalışma bakanlığına ziyaretler gerçekleştirebilir ve iş birliği yapabilirler. 
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Masa - 3 Engelli & Hasta & Eski Hükümlüler 
 

Çalışmak engelli ve lgbtliler içinde hak! 

 

Sorun: Engelli ve Hastalar 

 

Kamuda %4, Özel de %3 zorunlu çalıştırma kotası ve kota fazlası eleman çalıştırmada 

işverenlerin isteksiz olması çerçevesin de düşünüldüğünde “engelli bireyin” işini özgürce 

seçtiğini ve eşit işe eşit ücret aldığını söyleyemeyiz. Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal hukuk 

ve insan hakları açısından “herkes” gibi “engelli” bireyin de çalışma, işini seçme, eşit ücret alma 

hakkı olduğunu söylemekte/güvence altına almaktadır. Ve aynı zamanda da çalışmayı bir insan 

hakkı olarak görmektedir.  

Ülkemizde çalışma yaşamına engelliler açısından bakacak olursak, yukarıda sayılan yasaların 

sorunsuz ve eksiksiz uygulandığını söyleyemeyiz. 

Online iş bulma platformları üzerinden yayımlanan iş ilanları incelendiğinde özellikle engelli 

eleman arayan firma ilanlarının başında açıklama olarak “Şirketimizin bünyesinde 48571 sayılı 

iş kanunun 30.maddesine istinaden "Engelli Çalıştırma Zorunluluğu" kapsamında 

görevlendirilmek üzere yeni takım arkadaşları arıyoruz;” diyerek aradığı nitelikleri sıralamaya 

başlamıştır. Daha İlanın veriliş şeklinde engellilere yönelik ön yargılı hakim bir anlayış olduğu 

gözükmektedir. İlgili firma personel ihtiyacından dolayı değil, zorunluluktan dolayı bir eleman 

arayışı içerisinde olduğu görülmektedir. Burada özellikle ilan alan eleman bulma şirketleri 

ayrımcılık barındıran, ötekileştiren ifadeleri içeren ilanları yayınlama konusunda daha seçici 

olmalı hatta yayınlamamalıdır.  

“………….bölümünde çalışan toplam 9  kişinin 2’ si ( yaklaşık %20 ) engelli kadrosuna 

dahildir. Düşük maliyetli olan bu personelden en yüksek verim alınmaya çalışılmaktadır ancak 

6-7 yıl deneyimli bir …………… işler personeli seviyesinde verim alınamadığı da toplam personel 

sayısı değerlendirilirken dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Genel izlenimimiz diğer 

…………. engelli kadrosuna dahil personelin idari işler, destek elemanı,  güvenlik vb, işlerde 

çalıştıkları şeklindedir.”  

Engellilerin işe alınırken eğitim seviyeleri, iş tecrübeleri, yetenekleri, bilgileri yok sayılmaktadır. 

Engellilerin iş bulmada yaşadıkları zorluklar düşünüldüğünde, iş ve pozisyon seçme haklarını 

kullanamadıklarını söyleyebiliriz. İşverenlerin de genelde engelli çalıştırmada isteksiz olmaları 

ve engelliyi yasal zorunluluk nedeniyle çalıştırmak zorunda olması, engelli bireyin kendi 

kaderini belirlemesini engellemektedir. 

Engelli bireyin “eşit ve adil” koşullarda çalışıp ekonomik özgürlüğünü kazanması, eşit bireyler 

olarak topluma katılmasına ve bağımlılıktan da kurtulmasına neden olacaktır. Aynı zamanda 

çalışma sadece para kazanmanın bir aracı değil, sosyalleşmenin ve sosyalleşerek 

insanileşmenin de bir aracıdır. Çalışan birey toplumsal hayata dâhil olur ve diğer insanlarla 

iletişim kurar. 
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Çözüm: İş başvurularının ilan edilmesinden ve ilgili kişiler ile yapılan mülakatların 

gerçekleştirilmesine ve işe alıma kadar geçen tüm süreçlerin ana aktörü rolünde bulunan İK 

çalışan ve yetkililerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.  

İK Yönetici ve çalışanlarına yönelik genelde hakların özelde ise engelli insanın haklarına yönelik 

farkındalık çalışmaları daha da çoğaltılmalıdır. İnsan kaynakları süreç yönetimini “insan 

hakları” bakışıyla bütünleştirebilmiş “hak temelli” bir yaklaşıma evrilmelidir. “Kurumsal itibar’ 

ve ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ çalışmalarını da destekleyecek farklılıkların yönetimi 

konusunda ön yargılardan kurtulmuş adil seçme süreçlerini yöneten hak temelli bir “İnsan 

Kaynakları Politikası Süreç Proseslerinin yazılmasına ve uygulanmasına gerek vardır. Çalışan 

memnuniyeti ve çalışma barışı kapsamında İK Yönetici ve çalışanlarına büyük görev ve 

sorumluluk düşmektedir. Ayrıca çalışma yaşamı kapsamında engelli bireyler karar süreçlerine 

katılmanın yanı sıra uygulama ve denetim sürecine de eşit ve kesintisiz katılmalı kaderini tayin 

hakkında irade sahibi olmalıdır.  

İyi Uygulama Örnekleri: Şirketlerde “Farklılıkların Yönetimi” bu bağlamda daha da önemli hale 

gelmektedir. PERYÖN 7-8-9 Mart 2017 tarihleri arasında yaptığı “Farklılıkların Yönetimi”2 

başlıklı çalışma ile ilgili haber oldukça önemli veriler sunmaktadır. Çalışma sonucunda; insan 

kaynakları yöneticilerinin temel odak noktalarının; dil, din, cinsiyet ve kuşak farklılıkları üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. Engelli ve LGBT li gibi. bireylerin de  gündeme alındığı genişletilmiş 

bir bakışa ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Masa 4 - Kültürel Farklılıklar 
 

Sorun: Dil, din, ırk ve mülteciler  

 

Dil: 
Dil’in özellikle gelişen dünyada iş kolları bakımından esasın önüne geçerek kimi zaman negatif 

bir kariyer engeli haline gelebiliyor.  Uluslararası ilişkilerin çok olduğu firmalarda dil daha fazla 

sorun olabiliyor. Sosyal baskı ve sosyal güdümlemelerde dil problemlerini oluşturmaktadır. 

Çözüm: İş yerlerinde işin muhteviyatı bakımından hangi alanlarda dil yeteneğinin hangi 

derecede gerekli olduğuna ilişkin çalışma yapılması, 

İşin muhteviyatı bakımından fayda sağlayabilecek kişileri kazanmaya yönelik eğilimin artması, 

Çalışanların dil yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmesi başlıca çözümler 

olabilir. 

TEİD: Eğitimler çalışma grupları veya sosyal mecralar ile dil hususunun bir ayrıştırma aracı 

olarak kullanılmasının önüne geçilmesi 

 

Din: 
Sorunlar: Dini değerlere ilişkin hoşgörüsüzlük ile dini değerleri suiistimal olarak 

adlandırılabilecek iki uç nokta arasındaki dengenin sağlanamaması,  

Dini değerlerin insanlar veya devletler arasındaki ilişkilerde negatif veya pozitif bir faktör 

olarak değerlendirilmesi, 

Eğitim seviyesinin düşüklüğü,  

Dini açıdan farklı değerleri benimseyen insanların bir araya getirecek ve çeşitliliği ve 

kapsayıcılığı artıracak sosyal organizasyonların az oluşu, 

Dinin tabu olması ve tartışmaya açık olmayan yapısı dini problemlerin kaynağını oluşturan 

sebeplerin başlıca sebepleridir. 

Çözüm: Dini değerler bakımından paylaşımın artırılmasına yönelik toplu alanların, aktivitelerin 

fazlalaştırılması, 

Toplum üzerinde etkisi olan mecralar yolu ile tartışmaya ve değerlendirmeye yönelik adımların 

atılması ve dinin politika veya siyaset aracı olarak kullanılmaması, 

Çalışma alanlarında farklı dini görüşe sahip insanlara yönelik çalışma grupları oluşturmak din 

konusundaki tabuların çözümü için ufak bir başlangıç olabilir. 

TEİD: Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin dini görüş bakımından çeşitlilik ve kapsayıcılığın 

artırılmasının iş ve sosyal hayat açısından pozitif etkisini anlamasına yönelik eğitimler ve 

çalışma gruplarının düzenlenmesi, 

Devlet ve kamu kurumu seviyesinde iletişim kurma yolu ile farkındalık yaratma, 

Sosyal medya yolu ile bu hususta çalışmalar yürütmek TEİD’in yapabileceği başlıca 

çalışmalardır. 
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IRK  
En önemli sorun farklı ırka mensup kişilere karşı ilk gördüğümüz andan itibaren hoşgörüsüzlük 

ve negatif ayrımcı bir davranış takılıyor olmamız, 

Farklı ırka mensup olmanın insanlar veya devletler arasındaki ilişkilerde negatif veya pozitif bir 

faktör olarak değerlendirilmesi, 

Eğitim seviyesinin düşüklüğü 

Farklı ırka mensup insanların bir araya getirecek ve çeşitliliği ve kapsayıcılığı artıracak sosyal 

organizasyonların az oluşu başlıca sorunlardandır. 

Çözüm: Farklı ırka mensup bireylerin sosyal paylaşım seviyesinin artırılmasına yönelik toplu 

alanların, aktivitelerin fazlalaştırılması, 

Toplum üzerinde etkisi olan mecralar yolu ile tartışmaya ve değerlendirmeye yönelik adımların 

atılması, 

Çalışma alanlarında farklı ırka mensup insanlara yönelik çalışma grupları oluşturmak ırkçılık 

üzerine yapılan hatalara farkındalık oluşturabilir. 

TEİD: Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin ırka ilişkin çeşitlilik ve kapsayıcılığın artırılmasının 

iş ve sosyal hayat açısından pozitif etkisini anlamasına yönelik eğitimler ve çalışma gruplarının 

düzenlenmesi, 

Devlet ve kamu kurumu seviyesinde iletişim kurma yolu ile farkındalık yaratma, 

Sosyal medya yolu ile bu hususta çalışmalar yürütme TEİD’in destek olabileceği 

uygulamalardan. 

 

Göçmenlik: 
Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisi ile ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 

insanlara yönelik uluslararası ve ulusal seviyede herhangi bir objektif politika oluşturulamamış 

olması, Ülkede yaşamaya ve göçmenliğe yönelik net bir devlet politikasının oluşturulamaması 

Göçmenlerin adaptasyonunu hızlandıracak destek programlarının ve sosyal aktivitelerin az 

olması sebebi ile ortak paylaşımın yeteri ölçüde sağlanamaması göçmenlik sorunun daha da 

artmasına sebep olmaktadır. 

Çözüm: Göçmen statüsündeki kişilerle paylaşımın artırılmasına yönelik toplu alanların, 

aktivitelerin fazlalaştırılması, 

Toplum üzerinde etkisi olan mecralar yolu ile tartışmaya ve değerlendirmeye yönelik adımların 

atılması   

Göçmen statüsündeki insanlara yönelik çalışma grupları oluşturmak göçmen kişilerin 

adaptasyon sorununu bir nebze azaltabilir. 

 

TEİD: Göçmenlik hususunda farkındalığı artırmak üzere organizasyonlar eğitimler 

düzenlenmesi, 

Devlet ve kamu kurumu seviyesinde iletişim kurma yolu ile farkındalık yaratma 

Sosyal medya yolu ile bu hususta çalışmalar yürütmek TEİD’in destek olabileceği başlıklar. 
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Masa 5 - Eğitim 
 

Eğitim standartlarında yaşanan ayrımcılıklar. 

 

Sorun: Eğitimdeki ilk sorun belirli üniversite ve lise mezunlarının iş görüşmelerine öncelikli 

olarak davet edilmesi olarak saptanmıştır. Aynı pozisyona başvuran adaylardan belirli 

üniversite ve liselerden mezun olmayanlar, diğer nitelikleri değerlendirilmeksizin görüşmeye 

dahi davet edilmemesidir. 

Çözüm: Adayların eşit kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi, gözde üniversite mezunu 

olmayan adaylara da diğer nitelikleri pozisyona uygun olduğu takdirde şans verilmesi ve bu 

adayların da görüşmeye davet edilmesidir. 

İyi Uygulama Örnekleri: Gün+Partners Avukatlık Bürosu iyi bir uygulama örneği sergileyerek 

her yıl gözde olmayan üniversitelerden mezun olmuş adaylara belirli sayıda kontenjan ayırarak 

staj imkanı sağlamaktadır. Gün+Partners Anadolu üniversitesinden gelen öğrencilerin 1 

haftalık süreçte avukatlık bürosu nasıl çalışır, nasıl işler onu görebilmelerini sağlıyor. 

Denizbank’ın lise mezunu adaylara belirli pozisyonlar için öncelik vermesi başka bir iyi 

uygulama örneğidir 

TEİD: İnsan kaynakları departmanlarıyla iletişime geçerek işe alım süreçlerinde yalnızca belirli 

üniversite ve lise isimlerinin değil; aynı zamanda adayların niteliklerinin de değerlendirildiği 

yeni bir yaklaşımı tavsiye etmesidir.      

 

Sorun: Üniversite ve lise ayrımcılığının terfi aşamasında da gündeme gelmesidir. Belirli 

üniversite ve liselerden mezun çalışanlar, çalışma performanslarından daha çok mezun 

oldukları okullar göz önünde bulundurularak terfi ettirilmekte ve bu durum çalışma 

performansı yerine üniversite ve lise isimlerinin belirleyici olmasına sebep olmaktadır. 

Çözüm: Terfi süreçlerinde adayların performans ve nitelikleri çerçevesinde 

değerlendirilmesidir. 

İyi Uygulama Örnekleri: Mey Diaego, Lise mezunu olanlar için saha satış bölümünde iş imkanı 

sağlaması. 

Prysmian, Mavi yakada üniversite mezunu olanların beyaz yakaya geçişini sağlaması. 

Ford Otosan, Üniversite okumamış beyaz yakalının satış müdürü olabilmesi. 

TEİD: İnsan kaynakları departmanlarıyla iletişime geçerek terfi süreçlerinde belirleyici olan 

kriterlerin revize edilmesidir.  

 

 

Sorun: Gözde olmayan üniversitelerden mezun adayların zaten görüşmeye dahi davet 

edilmeyecekleri düşüncesiyle başarılı firmalara iş başvurusu yapmamaları; çalışanların ise terfi 

sürecinde değerlendirilmeyecekleri inancıyla performanslarını yükseltmeye çaba 

göstermemeleridir. Uygulamada işverenlerin önyargılı davranışı adayların ve çalışanların istek 

ve performanslarında düşüşe sebep olmaktadır 
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TEİD: İstanbul ve Ankara dışında bulunan üniversiteleri ziyaret ederek öğrencileri başarılı 

firmalarda çalışmak için başvuru yapmaya ve bu firmalarda terfi süreçlerinde tercih 

edilmeyecekleri önyargısından uzak şekilde çalışmaya teşvik etmesidir. 
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