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            İdari Yönetim 

             Personel Yönetimi 

       Endüstriyel İlişkiler 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

    Stratejik İKY 

Bütünsel İKY 
İK’nın yolculuğu 



• Yıl 1965   >>> Bankacı / Katip / Özlük işlemleri 

• Yıl 1975   >>> Avukat / Toplu sözleşme 

• Yıl 1985   >>> Emekli asker / Disiplin 

• Yıl 2005   >>> İşletme / Psikoloji / Performans, kariyer vb. 

• Yıl 2021  >>>  Endüstri mühendisi / Süreç ve yetenek yönetimi / SHR 

Yıllar itibariyle yönetici profili 



 Yok olmak değil yeni bir varoluş 

 Kalıplara sokan, kategorize 

eden değil kişiselleşmiş 

Her şey değişiyor, dönüşüyor 



 Üretimden uzaklaşma 

 Subjektife odaklanma 

 Sanal uygulamalar  

İK uygulamalarında sık görülen hatalar 



 İşletme kültürünü dikkate almama 

 Kopyala yapıştır modeller 

 Moda trendler 

İK uygulamalarında sık görülen hatalar 



 Kağıt üstünde kalan uygulamalar 

 Kişiye indirgeyememe 

İK uygulamalarında sık görülen hatalar 









 Tüm İK uygulamalarında kategorizasyon 

 Beyaz yaka / Mavi yaka / Yönetici 

Kategorizasyon 



 Potansiyel analizi 

 Potansiyel doğrulama 

 Beceri envanteri 

 Potansiyelin performansa dönüştürülmesi 

Potansiyel yönetimi 









 Yeteneklerin belirlenmesi, yetenekli çalışanların bulunması 

 Yetenek havuzu oluşturulması 

 Yetenekli çalışanların elde tutulması 

 Yeteneklerin doğru yönetilmesi 

Yetenek savaşları 



Dünya ortalaması % 38 

Türkiye  % 58 

Yetenek açığı 
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 Etkin seçme / Yerleştirme / Oryantasyon sistematiği 

 Potansiyel analizi / Beceri envanteri 

 Yetenek havuzu 

 Performans değerlendirme sistemi 

Yetenek Yönetimi 



 Bireysel / Kurumsal kariyer sistemi /  

 Gelişim ve yedekleme planları 

 Yetenek Yönetimi matrisi 

 Akademi uygulamaları 

 

Yetenek Yönetimi 



 Potansiyeli keşfetmek 

 İşe almak 

 Geliştirmek 

 Potansiyeli performansa dönüştürmek 

 Potansiyelin kalıcılığını sağlamak 

Yöneticinin görevi 





Yeni nesil yönetici – çalışan ilişkisi 



 Kuşak değişimi mi, çağ değişimi mi? 

 Sanayi toplumu >> rasyonel insan 

 Bilgi toplumu >> duygularıyla birlikte insan 

Değişimin boyutu 



Bağlılık karşılığı iş güvencesi veren, takım olgusunu kutsayan, 

kütlesel, bürokratik ve her şeye hakim Fillerin mi? 

Gelecek kimin? 



Federal şirketlerdeki matrix organizasyonlarda çalışan, bireysel ve 

mobil oyuncular olan Pirelerin mi? 

Gelecek kimin? 



 Doğru insan 

 Doğru iş 

 Doğru organizasyonel önceliklere odaklanma 

YNİY yaklaşımı 



 Çalışanların kendi ilgi, hedef ve kariyer 

tutkuları ile organizasyonun 

hedeflerini örtüştürmek. 

YNİY temel yaklaşımı 



 Süreç yönetimi 

 Pozisyon / Kişi bazına indirgenmiş İK uygulamaları  

 Sahada çalışanla iç içe 

YNİY’nin kodları 



 Finansal okur yazarlık / Maliyet yönetimi 

 Mobilite 

 Tek adımda sınırsız erişim / Her şeyi mobile indirme 

YNİY’nin kodları 



 Sıfır hiyerarşi / Esnek yapılar  

 Esnek çalışma 

 Geliştirme olanakları 

 Özel yaşama tolerans 

YNİY’nin kodları 



 Kişiselleştirilmiş uygulamalar 

 Karşılıklı güven / Delegasyon 

 Resmin tümünü görme 

YNİY’nin kodları 



 Tutarlılık 

 Sürekli geri bildirim 

 Görsellik 

YNİY’nin kodları 



Destek hattı: 0850 5328030   

www.moers.com.tr  /  info@moers.com.tr 


