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Değerli Meslektaşlarımız;

Marka değeri taşıyan tüm işletmelerin finans kaynağı ve insan
kaynağı bakımından güçlü olduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerin
verimliliği ve sürekliliği için bu iki kaynak vazgeçilmezdir. İnsan
kaynağına doğru yatırım yapan işletmelerin ise her zaman
bugününü ve geleceğini garanti altına alarak sağlam yapılar
oluşturdukları aşikardır.

Genel anlamda insan kaynakları uygulamaları konusunda
istenen sonuçların elde edilemediği ve mesleki gelişimin
sağlanamadığı görülmektedir.

Mesleki gelişimin istenen seviyeye ulaştırılması için eğitimlere
ve kurumsallaşma çalışmalarına önem verilmesi
gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine önem veren işletmelerin
Türkiye’nin başarılı, cirosu yüksek ve işveren markası değerli
kuruluşları olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle İnsan Kaynakları yönetim sistemi ile işletmelerin
ve çalışanların gelişimini sağlayacak bir sistemin kurulmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.

Kurum ve İşletmelerin Kurumsal yapılanmaları kıyaslandığında
önemli ölçüde sistem ve süreç farklılıklarının olduğu
görülmektedir. İK-DER olarak kurumsallaşma ve mesleki
gelişim farkları için önemli adımlar atılması, İnsan Kaynakları
süreçlerinde verimlilik sağlamak ve İnsan Kaynağını doğru
yönetmek için de geleceğe yatırım yapılması gerektiği inancını
taşıyoruz.

İnsan Kaynakları Derneği olarak, bu gereklilikleri sağlayacak
olan rehberlik hizmetlerini, kurumsal ya da bireysel üyemiz

olan şirketlere ve kurumlara vermeye hazır olduğumuzu
bildirmek isteriz.

İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurmak veya geliştirecek
adımlar atmak isteyen şirketlere ve çalışanlara rehberlik
hizmeti verilmesi ile ülkemizde ki kurumsallaşma çalışmalarına
destek olmak derneğimizin misyon ve vizyonunda yer
almaktadır.

“İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ” aşağıda yer alan faaliyetleriyle
mesleğe ve meslektaşlara fayda sağlamayı hedeflenmektedir:

Meslektaşlarımıza stratejik bir insan kaynakları bakış açısı
kazandırılarak kurum ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasını
sağlamak,

İnsan kaynakları mesleğinin standartlarını belirlemek ve sürekli
gelişimi sağlamak,

Kurum ve İşletmelere iş gücü temini sağlamak,

Eğitim ve Gelişim İhtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

Mesleki yeterlilik için çalışmalar yapılmasına katkı sağlanmak,

İK yönetim sistemi bulunmayan şirketlerin yapılandırılması için
bilgi desteği sağlanarak şirketlere beceri kazandırmak,

İnsan Kaynakları Mesleğine yeni meslektaşlarımızı
kazandırmak,

Yeni mezun olacak öğrencileri kariyer planlamaları konusunda
bilinçlendirmek,

Kalifiye işgücü yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

Paylaşım ve faydayı ana eksenine koyan bir STK bakış açısı ile
meslek derneklerine yönder olmak,

İnsan Kaynakları Derneği’nin tüm sektörlerde faaliyet gösteren
şirketlere, kurumlara ve bireysel üyelere katkı sağlamasını
diler, saygılarımı arz ederim.

Mehmet GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Başkanı
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Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve

vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal

veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin

bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Ayrıca, ister bağımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka

bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında,

uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası

statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle

ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı

davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı

vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın

korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye

aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü

kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
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10 Aralık 1948

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla

ilan edilmiştir.

6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile "İnsan Hakları Evrensel

Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer

eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında

radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması" kararlaştırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete'de

yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;

İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz

önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı

geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin

halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu

hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba

göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

GELECEĞİNDE İK VAR.



Madde 13

1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı

vardır.

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve

ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Madde 14

1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından

yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve

ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan

yararlanılamaz.

Madde 15

1. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından

yoksun bırakılamaz.

Madde 16

1. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi

bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.

3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.
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Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen

eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna

başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün

edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç

yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme

tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm

güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu

saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslararası hukuka göre bir suç

oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz.

Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir

ceza verilemez.

Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine

keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.

Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya

hakkı vardır.

GELECEĞİNDE İK VAR.



3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği

sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli

aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.

Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.

Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve

kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan

ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23

1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve

işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.+

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal

koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete

hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı

vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul

ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25

1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve

tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi

12                                                                                                                           13www.ik-der.org

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 17

1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

2. Hiç kimse keyfi olarakmülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.

Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama,

ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak

düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu

olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve

yaymak hakkını gerekli kılar.

Madde 20

1. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma

özgürlüğü vardır.

2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21

1. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin

yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı

vardır.

GELECEĞİNDE İK VAR.



Madde 27

1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan

yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve

manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği

bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29

1. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı

ödevleri vardır.

2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak

ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve

demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin

karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine

aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye,

burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan

bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

14                                                                                                                           15               www.ik-der.org

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik

hakkına sahiptir.

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.

Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal

güvenceden yararlanırlar.

Madde 26

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim

aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim

herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle

açık olmalıdır.

2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel

özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar,

ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli

ve BirleşmişMilletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın

hakkıdır.

GELECEĞİNDE İK VAR.



Bilinç ve insan beyni konusunda önde

gelen bir araştırmacı olan Christof Koch,

beyni "bilinen evrendeki en karmaşık

nesne" olarak adlandırmıştır. Bunun

neden doğru olabileceğini görmek

gerçekte çokta zor değil. Yüz milyar nöron

ve yüz trilyon bağlantı ile beyin baş

döndürücü derecede karmaşık bir nesne

olduğu ve bu konuda bilim adamlarının

hem fikir olması da cok uzak bır geçmişe

dayanmıyor..

Ancak evrende daha birçok karmaşık

nesne var. Örneğin, galaksiler, yüz

milyonlarca ışık yılı boyunca uzanan

muazzam yapılar (kümeler, üst kümeler

ve filamentler olarak adlandırılır) halinde

gruplanabilir. Bu yapılar ile kozmik

boşluklar olarak adlandırılan komşu boş

alan uzantıları arasındaki sınır son derece

karmaşık olabilir. Yerçekimi bu sınırlardaki

maddeyi saniyede binlerce kilometre hıza

çıkararak galaksiler arası gazlarda şok

dalgaları ve türbülans yaratır. Boş iplik

sınırının, onu tanımlamak için gereken

bilgi biti sayısıyla ölçüldüğünde, evrenin

en karmaşık hacimlerinden biri olduğunu

tahmin etmiştik.

Böylece, astrofizikçi ve sinirbilimciler,

galaksi ağlarının ve nöron ağlarının

karmaşıklığını nicel olarak karşılaştırmak

için güçlerini birleştirdiler.

Karşılaştırmalardan elde edilen ilk

sonuçlar gerçekten şaşırtıcı: Beynin ve

kozmik ağın karmaşıklıkları aslında benzer

olmakla kalmıyor, yapılarının da aynı

olduğu gözlemleniyor. Beyin ve Evren,

büyüklükleri bir milyar milyar milyar kat

farklı olan ölçeklerde olsa da birbirlerine

benzer olabilirler.

Bunun yanı sıra beyin ve galaksi

kümelerini karşılaştırma görevi özünde

zor bir iştir. Bir yandan, çok farklı

şekillerde elde edilen verilerle uğraşmayı

gerektirir iken bir yandan teleskoplar ve

sayısal simülasyonlar, diğer yanda ise

elektron mikroskobu, immüno histokimya

ve fonksiyonel manyetik rezonans vb.

verilere ihtiyaç vardır.
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NÖRON VE GALAKSİ AĞLARININ GARİP BENZERLİĞİ Aynı zamanda son derece farklı
ölçekleri de dikkate almamızı
gerektirir: Kozmik ağın en az birkaç on
milyar ışık yılı boyunca uzanır. Bu,
oransal olarak insan beyninden 27 kat
daha büyüktür. Artı, bu galaksilerden
en az biri milyarlarca gerçek beyne ev
sahipliği yaptığını unutmamak gerekir.
Eğer kozmik ağ en az kendisini
oluşturan parçaları kadar karmaşıksa,
safça onun da en az beyin kadar
karmaşık olması gerektiği sonucuna
varabiliriz.

İnsan beynindeki hücre veya nöron
sayısının doğrudan tahmini, yakın
zamana kadar literatürde mevcut
değildi. Kortikal gri madde (beyin
kütlesinin yüzde 80'inden fazlasını
temsil eder) yaklaşık 6 milyar nöron
(beyin nöronlarının yüzde 19'u) ve
yaklaşık 9 milyar nöronal olmayan
hücre içerir.

İnsan beynindeki toplam nöron

sayısı, gözlemlenebilir evrendeki

galaksilerin sayısıyla aynı olduğu

düşünülüyor.

Beyincik yaklaşık 69 milyar nörona (beyin
nöronlarının yüzde 80,2'si) ve yaklaşık 16
milyar nöronal olmayan hücreye sahiptir.
İlginçtir ki, insan beynindeki toplam nöron
sayısı, gözlemlenebilir evrendeki
galaksilerin sayısıyla aynı oyun sahasına
düşüyor. Son zamanlarda bilim adamları,
simüle edilmiş bir evrenin dijital evrimine
dayanarak kozmik ağın nasıl geliştiğini
tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu
ölçtüler. Bu tahmin, tüm gözlemlenebilir
evrenin evrimini, kendi kendini
düzenlemesinin (veya en azından simüle
edilmiş karşılığının) ortaya çıktığı ölçekte
tanımlamak için yaklaşık 1 ila 10 petabayt
veriye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

GELECEĞİNDE İK VAR.



İnsan beyninin karmaşıklığını tahmin

etmek çok daha zordur, çünkü beynin

küresel simülasyonları karşılanamayan bir

zorluk olmaya devam etmektedir. Ancak

karmaşıklığın zeka ve bilişle orantılı

olduğunu söyleyebiliriz. Beyin ağının

bağlanabilirliğinin en son analizine

dayanarak, bağımsız çalışmalar, yetişkin

insan beyninin toplam hafıza

kapasitesinin, kozmik ağ için tahmin

edilen 1-10 petabayt aralığından çok da

uzak olmayan yaklaşık 2.5 petabayt

olması gerektiği sonucuna varmıştır!

Kabaca söylemek gerekirse, hafıza

kapasitesindeki bu benzerlik, bir insan

beyninde depolanan tüm bilgilerin

(örneğin, bir kişinin tüm yaşam

deneyiminin) evrenimizdeki galaksilerin

dağılımına da kodlanabileceği anlamına

gelir. Ya da tam tersine, insan beyninin

hafıza kapasitesine sahip bir bilgisayar

cihazı, evrenin en büyük ölçeklerinde

sergilediği karmaşıklığı yeniden üretebilir.

Kozmik ağın insan beynine bir galaksinin

iç kısmından daha fazla benzediği

gerçekten dikkate değer bir gerçektir; ya

da nöronal ağın, bir nöronal cismin iç

kısmından çok kozmik ağa benzer olduğu.

Alt katman, fiziksel mekanizmalar ve

boyuttaki olağanüstü farklılıklara rağmen,

insan nöron ağı ve kozmik galaksi ağı,

bilgi teorisi araçlarıyla birlikte

düşünüldüğünde, çarpıcı biçimde benzer

olduğu da unutulmamalıdır.

Karmaşıklık veya benzerliği. Hangi açıdan

bakılırsa bakılsın insan beynini içinde bir

evren olabileceği veya evrenin bir insan

beynine sığabileceği bakış açısının

oluşması çok az zaman kalmış gibi

görünüyor.
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Sürdürülebilir yönetim sistemine sahip olmanın
ilk şartı şirketlerin sahip oldukları süreçleri doğru
yapılandırmalarından geçmektedir. Birbirleri ile
ilişkili prosesleri bir sistem içerisinde anlamak ve
yönetmek, şirketlerin amaçlanan sonuçlarına
ulaşmak için etkinliği ve verimliliğine katkı
sağlamaktadır. ISO 9001:2015 standardı
içerisinde yer alan proses yaklaşımı sistem
içerisinde yer alan proseslerin birbirleri ile
ilişkilerini ve bağlılıklarını kontrol etmeyi
sağlamaktadır.

Şirketler süreçlerini, süreç etkileşimlerini,
girdilerini, çıktılarını, faaliyetlerini, süreçte
kullanılan dokümanlarını ve süreç yönetimi
değerlendirme ölçüt kriterlerini belirlemesi
gerekmektedir.

Kalite Yönetim Sistemlerinde belirlenen süreç
akışlarını oluşturmak tek başına yeterli değildir.
Süreç akışları sürecin gerçekleştirilmesinde yer
alan detayları yansıtmakta ancak sürecin
verimliliği hakkında net bir sonuç
vermemektedir.

Süreç yönetimi yaklaşımını uygulamak; şartların
yerine getirilmesinin anlaşılması ve
sürdürebilmesi, proseslerin katma değer
açısından dikkate alınması, etkin süreç
performansının sağlanması ve elde edilen veriler
ile iyileştirme faaliyetlerinin başlatılmasını
sağlamaktadır.

Etkin süreç yönetimi için müşteri taleplerini
doğru şekilde anladığımızdan emin olmamız
gerekir. Müşterilerden alınan geri bildirimler ile
müşteri için “katma değer yaratmayan
faaliyetleri”

belirlememiz ve bunları minimize etmemiz
gerekmektedir.

Etkin ve doğru süreç yönetiminin en önemli
unsurlarından biri de sürekli iyileştirme
yaklaşımıdır. Şirket iyileştirme için gerekli şartları
karşılamalı, gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri
belirleyerek ürün ve hizmetlerini iyileştirmeli,
istenmeyen etkileri düzenlemeli, önlemeli ve
azaltmalı, performans
ve etkinliği arttırmalıdır.

Sürdürebilir süreç yönetimi, şirketlerin stratejik
planlarında yer alan hedeflerin tüm süreçlerde
uygulamaya geçmesinde, şirketin vizyon, misyon
ve stratejileri ile uyumlu süreç performans
kriterlerinin belirlenmesinde ve
ölçümlenmesinde, uygun organizasyonel yapının
oluşturulmasında, süreçlerin tamamının bir
bütün ve tek tek etkileşimlerinin görülmesinde,
iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
uygun olmayan durumların belirlenmesinde
katkı sağlamaktadır.

www.ik-der.org
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İnsan Kaynakları Analitiği başlığı altında

inceleyeceğimiz konular, fevkalede önem arz

etmektedir. Bunun nedeni okuyacağınız verilerin

bütün İK uygulamalarına kaynak oluşturarak,

kritik kararların alınmasına, bütçe çalışmalarına

ve stratejik planlama için gelecek tahminlerine

olanak sağlamasıdır…………………………………………..

Matematik bilimi üzerine tartışmalar

süredursun, aksiyomları, apaçık kullanılmaktadır.

Matematik biliminin enstrümanlarından

faydalanılarak, çözümlemeli analizler yapılması

neticesinde, analitik veriler elde edilmektedir.

En doğru bilgiye ulaşabilmek adına yapılan

bilimsel araştırmalar, disiplinlerden

beslenmektedir. Disiplin, kendine özgü eğitim alt

yapısı, yöntemleri ve içeriği olan ve herhangi bir

alanda yeni bilgi üretebileceğini ve söz konusu

alanda daha ileri düzeyde bilgiler

geliştirilebileceğini kanıtlamış bir araştırma

alanına verilen isimdir (Berger, 1970). Her

disiplinin kendine özgü doktrini, profesyonel dili,

terminolojisi, entelektüel öncüleri ve takipçileri

bulunur (Becher, 1989; Parker, 2002)

İnsanlar meslek öğretilerini sayısal ve sözel
disiplinler olarak "algılarında" kesin çizgilerle
ayırmaktadır. Disiplinler; alanında yeni bilgi
üretebilmek ve geliştirebilmek adına araştırma
alanlarıdır. Ancak yapılan araştırmalar disiplinler
arası etkileşimle sürdürülmekte; üretilen bilgileri
sınamak, detaylandırmak ve benzeri nedenlerle
farklı disiplinlerin yöntem ve bilgisinde
yararlanılmaktadır……………………………………………..

Meslek öğretileri arasında da etkileşim her
geçen gün artmaktadır. Artık araştırma
sonuçlarının etkilerini ortaya koyabilmek tek bir
alanda düşünme ve değerlendirmelerle
yapılmamakta; farklı dil, araç ve yöntemlerden
yararlanılmaktadır.

Dolayısıyla en iyi bilgiye ulaşabilmek adına sözel
bölümlerin sayısal alandaki bilgileri yada sayısal
bölümlerin sözel alandaki dil ve araçları
kullanması doğal ve gereklidir. Her şeyin bir
matematiği vardır tabirinden yola çıkarak uzun
uzadıya matematik üzerine konuşmayacağım
elbette. Ancak matematiği kullanarak ulaştığımız
sonuçlar, somut veri elde etmede yada
kanıtlama aracı olarak sıklıkla kullanılmaktadır

Pekiyi bütün bu süreçleri işleten ve değere
dönüştüren çalışanlarla ilgili kararlar, yorumlara
mı terk edilmeli? Hem de objektif sonuç
alınmasını engelleyen onlarca faktör
araştırmalara konu olmuşken...Elbette.hayır.

Çalışanların performansları ve çabaları anlamlı
veriler halinde işlenmeli ve fark yaratan çalışan
tespit edilmelidir. Kimin fark yaratmak için çaba
sarf ettiği kimin rutin döngü içerisinde zaman
harcadığını belirlemek zor görünse de iyi bir
sistem dizaynı ve iş bölümü ile gerek birim
yöneticisi gerekse İK yetkilileri kolaylıkla takip
edebileceklerdir.

Çalışanın sorumluluğunda olan işleri

sonuçlandırma başarısı ve ortaya koyduğu fark,

anlamlı verilere dönüştürülerek işlenmelidir.

Mevcut dönem içerisinde ve uzun dönem

gelecekte söz konusu verilere başvurulmak kaydı

ile çalışan ihtiyacı, mevcut çalışanın potansiyeli,

işletmenin genel durumu ve çalışan için adaletli

bir yansıma (takdir, bilinirlik, ödül vb)

sağlanabilmesi için, verilerin işlenerek kaynak

oluşturulması son derece önemlidir. "Adaletli

yansıma" kısmının çalışanların dikkatini çektiğini

düşünmekteyim. Herhalde herkesin iş hayatında

beklediği şey adaletli bir yansıma görmek.

Çalışanların beklentisi tanınırlığının artması,

performansını ortaya koyacak işler verilmesi,

başarılarının takdir edilmesidir.

İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ
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sağlanmalıdır. Bugün konuşulan

onca değişim uygulamaları

sistematik şekilde kurgulandığında

sadece rutin işler kolaylaşacak ve iş

yükü göreceli olarak hafifleyecektir.

İnsanla ilgili olan bir alanda, ulaşılan

sistem çıktılarının insani bir

yaklaşımla değerlendirilmesi

oldukça önemli bir husustur. Bu

alanda görev yapan tüm yetkililer,

kendilerini çalışanların yerine

koymalı, işletmenin geleceğini

yönlendirebilmek, stratejik ortak

olabilmek.için.azami.gayreti.

göstermelidir………………………………….

Ancak gösterdiğimiz çaba

neticesinde tüm bu değişimi

karşılayabiliriz.

Teknoloji kullanımı, sistemlerin kurulması, büyük

dataların oluşturulması, aslında en nihayetinde

işletmelerin kar marjını, itibari değerini vb.

yükseltmek için kullanılan araçlar olsa da, bu

araçları işletmek kaydı ile firmaya katkı sağlayan

çalışanın durumunu ortaya koyacak ölçümleri

yaparken, aynı araçlardan

faydalanmak..mümkün………………………………………

İlk kısma zaten iş veren baskısı nedeni ile

mesai..harcanmaktadır………………………………………

Pekiyi ya ikinci kısım?

Çalışanı ilgilendiren ikinci kısmın

uygulanmasında zorluklar yaşandığı sıklıkla ifade

edilmektedir. Liyakat esaslı bir değerlendirme ve

çalışanın hak ettiği karşılığı görmesi için mesai

harcaması gereken birim, İnsan Kaynakları

departmanı olmalıdır. Kurumun karını ve zararını

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen İK

metriklerinin gerektiğinde üst düzeyle ve/veya iş

verenle paylaşılması ve çalışanın hakkettiği

karşılığı almasını sağlamak, İK yetkililerinin ihmal

ettiği vazifelerinden biridir.

Bu alanda çalışan meslektaşlarım belki

kızacaklar, ancak yıllar öncesine dayanan

teknolojik gelişmelerin bugün bile tam anlamıyla

İK süreçlerine uyarlanmamış olması, geri

kalmışlık ve tembelliğin bir göstergesi kabul

edilmektedir. Bugün takip edilen rutin işlerin

yoğunluğundan söz edilmesi, "Stratejik Ortak"

misyonuna talip olan İK için kabul edilemez. Çok

çaba sarf etmeli ve örnek olmalıyız. Çalışanların

sadece bağlılığını sağlamak değil, onların, işlerini

tutkuyla yapan bireyler olmasına zemin

hazırlamalıyız.

Sistemler sadece gerçeğe daha yakın verileri

elde edebilmek, amaca hizmet edebilmek için

kullanılmaktadır. Ulaştığımız verileri aynı

gerçeklikle dikkate almalı, çalışana hak ettiği

yansıma

www.ik-der.org
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Kadının iş hayatındaki yeri ihtiyaçların değişmesi

ile daha büyük pay almaya başlamıştır.

Araştırmanın amacı çokça gündemde olan

kadının iş hayatındaki yeri ve önemini farklı bir

açıdan ele almak. Bu farklı açı, kadınların çalışma

hayatında olmasının istemli/istemsiz ortaya

çıkardığı sorunlara erkekler açısından dikkat

çekmek, özünde erkeklerin kadın çalışanları

istememesindeki sebeplerin farkındalığını

oluşturarak modern iş hayatında kadın çalışan

sorunsalının minimize olmasına katkı sağlamak.

Bu amaçla farklı demografik özelliklerde erkek

çalışanlarla gönüllü olarak görüşmeler yapıldı.

Katılımcıların sonuçlarına göre kadınlar ast veya

üst personel olarak daha çok hangi unvanda

tercih edildiği ortaya konulmaya çalışmıştır.

İŞ HAYATINDA KADININ DURUMU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı

verilerine göre "İstatistiklerle Kadın" ülkemiz

nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde

50,1’ini erkekler oluşturur. Kadınların istihdam

oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu

görüldü. Kadınların iş yaşamında Kalma Süresi 7

Yılda 2,4 Yıl Arttı. İş yaşamında kalma süresi, bir

bireyin yaşamı süresince çalışan olarak işgücü

piyasasında aktif çalışma yıl sayısı olarak ifade

edilmektedir. Araştırması sonuçlarına göre;

çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15

ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16,7 yıl,

erkeklerde 37,7 yıl iken 2019 yılında çalışma

hayatında kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl,

erkeklerde 39,0 yıl oldu. Kadın devlet başkanları,

Covid-19 salgını sürecinde gösterdikleri

performansla büyük övgü topluyor. Örneğin,

kadınların liderlik ettiği ülkelerin çoğu, erkeklerin

liderlik ettiği ülkelere göre daha düşük ölüm

oranlarına sahip.

Liderlerin tüm yönleriyle incelendiği, biri

2012’de diğeri 2020’de yapılan iki küresel analiz,

iş dünyasında kadınların erkeklerden daha etkili

olduğunu ve pandemi sırasında aradaki farkın

daha da açıldığını ortaya çıkardı.

Kadın İşgücünün Çalışma Yaşamındaki Yeri

Kadınlar geçmişten günümüze tarım, hizmet ve

sanayi sektörlerinin birçok alanında yer almış ve

almaya da devam etmektedir. Kadınların iş

hayatına katılımı ekonominin büyümesi ve

kalkınması açısından oldukça önemlidir. Bunun

yanında yoksulluğun azalmasında önemli ölçüde

katkı sağlamaktadır. Kadınların iş yaşamı

içerisinde yer almaları kadına ekonomik özgürlük

sağladığı gibi kadının kendine olan güven ve

saygınlığını da arttırmaktadır. Kadınların aktif

olarak çalışma yaşamında bulunmaları toplumsal

düzen açısından da bazı değişiklikleri

beraberinde getirmiş ve bu değişiklikleri ortaya

koymak için bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan

araştırmalar çalışan kadınlarda doğurganlık oranı

ile çocuk ölüm oranlarının düştüğü sonuçlarını

vermektedir. Bu araştırmalarla ayrıca erkeklerin

gelirlerini eğlence, alkol gibi giderlere harcarken

kadınların elde ettikleri gelirleri daha çok aileleri

için harcadıklarını ortaya koymuştur (Küçük,

2015). İnsanlığın ilk zamanlarından itibaren var

olan çalışma hayatı kadınlara da farklı roller

yüklemiştir.

Sanayi devrimi ile birlikte ucuz iş gücü ihtiyacı

kadınların daha da çalışma yaşamına girmelerine

sebep olmuştur. Kadınlar özellikle üretilen

ürünlerin satışında yer almalarıyla birlikte

nitelikli iş gücü gerektirmeyen tekstil

fabrikalarında yer almaya başlamıştır (Yılmaz ve

diğ., 2008). Ülkemizde kadın çalışanlar ilk olarak

1843’de ebelik unvanıyla çalışma hayatındaki

rolünü almıştır. 1897’de ücret kazanmak için işçi

olarak iş hayatına katılan kadınlara, 1913 yılında

da memur olma olanağı verilmiş, bir yıl sonra

kadınlar, ticarete atılmışlardır. Cumhuriyetin

ilanından sonraki yıllarda gerçekleştirilen

düzenlemeler ile birlikte kadın erkek eşitliği,

kadınların eğitim iş hayatı ve diğer alanlarda söz

sahibi olmasının önü açılmıştır. Türkiye’de son

yıllarda kadınların iş hayatlarıyla ilgili birçok

hukuki revizeler yapılmış, özellikle gebe veya

emziren kadınlar için talep üzerine çalışma,

geçici süreli iş ilişkisi, belirli veya kısa süreli

çalışma gibi esnek çalışma şekilleri getirilmiştir

(Gül, Yalçınoğlu ve Atlı, 2014).

www.ik-der.org
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Kadınlar üzerindeki Cinsiyet ve Örgütsel Sessizlik

Etkileri Toplumda cinsiyete bağlı olarak bazı

davranışlar kadınlar için daha farklı

yorumlanmakta ve baskı oluşturmaktadır. Bu

farklı yorumlamalar ve baskılar sonucunda kadın

çalışanların örgütte daha da sessiz kalabilme

durumunu ortaya çıkarmaktadır. Araştırmacılar

örgütteki sessizliği belli sebepler ile

ilişkilendirmişlerdir. Bu konuda araştırma yapan

Morrison ve arkadaşları, çalışılanların sessizlik

yaşamasının beş temel sebebi ortaya koymuştur

(Milliken ve diğ., 2003). Birincisi, imajına zarar

vermesi ya da negatif biri olarak görülmesidir.

Çünkü örgütün herhangi bir üyesi negatif olarak

tanınmaya başlandığında örgüt içerisinde

genellikle sorun ve karışıklık çıkaran birisi olarak

değerlendirilecektir. İkinci olarak 13 sessiz kalma

sebebi, örgütün üyelerinin ilişkilerine zarar

geleceği ve var olan ekip ruhunu

kaybedeceklerine ilişkin korkularıdır. Üçüncü

sebep olarak ise üyelerin işsiz kalma korkusu

veya tenzili rütbe gibi durumlarla

cezalandırmalardan çekindiklerini ifade

etmişlerdir.

Bir başka sebep de, örgüt üyelerinden bazı

şahısların, diğer örgüt üyelerini olumsuz yönde

etkileme korkusu taşımalarıdır. Beşinci ve son

sebep ise, çalışanların kendilerini ifade etmeleri

halinde de bir fark oluşturmayacağı ya da

yetkililerden herhangi bir yanıt alamayacakları

endişesidir. Bu endişeler doğrultusunda kadınlar

da genel olarak karşılaştıkları olumsuz

durumlarda sessizliği tercih ederek örgüt

içerisindeki yerlerini muhafaza etmeye çalışma

düşüncesinde olabilmektedirler. Örgüt üyelerini

bu tarz endişelerden uzakta tutarak insanların

özgür hissederek konuşabildikleri iş ortamı nasıl

oluşturulabilir sorusu oldukça önemli ve zordur.

Bununla birlikte, örgütü ilgilendiren mühim

sorun ve konularda üyelerin rahatlıkla

düşüncelerini ifade edebileceklerini hissettikleri

bir iş ortamının nasıl sağlanacağı sorusunun

cevabını arayan araştırmacılar da olmuştur.

Araştırmacılar, bireylerin görüş bildirmeleri için

kendilerini güvende hissettikleri bir örgüt

kültürü içerisinde bulunmalarının ve örgüt

liderlerinin yol göstericiliğinin önemli olduğunu

ortaya koymuşlardır. Cinsiyet eşitliği konusunu

vurgulayarak yöneticilerin üyeleri açık diyaloğa

motive etmelerinin ve örgüt üyelerinde oluşan

imaj kaygısı tehlikesine karşı muhafaza edici

yöntemler bulması gerektiğini ifade etmişlerdir

(Çakıcı, 2007).

KADIN ÇALIŞAN SORUNLARI

Kadınların çalışma yaşamına katılması ve kadın

işgören payının gün geçtikçe artması

araştırmacıların bu yönde daha çok araştırma

yapmasına neden olmuştur. Kadınlar iş

yaşamının ilk dönemlerinde birincil çalışan

olarak haklarından faydalanamayıp ikincil iş gücü

olarak, düşük ücret ve uzun çalışma saatleri ile

çalışmak zorunda kalmıştır. Bu yaşatılanlara karşı

1824’de ilk kez kadın iş görenler greve giderek

haklarını aramaya başlamışlardır. Grevden sonra

da devam eden kadın mücadeleleri sonucunda

1970’li yıllarda ‘Eşit İşe Eşit Ücret Yasası’ ile ücret

konusunda eşitlik sağlanabilmesine karşın iş

hayatında yine de eşitliğe varılmış değildir.

Şimdilerde ise çalışma yaşamında saygı

gören, çalışan olarak değer kabul edilen ve

koruyucu yasalara rağmen kadın çalışan sorunu

devam etmektedir. Kadın işgücünün karşı karşıya

kaldığı bu sorunların kaynağı sadece yasa

düzenlemesi ile düzelebilecek bir olgu değildir

maalesef, toplumsal yargıların değişmesi, aile ve

çevre unsurlarının bu konuda bilinçli hale

gelmesi ve en önemlisi örgütsel faktörlerin bu

değişime açık olması gerekmektedir. (Öztürk ve

Şahverdioğlu,2019) Ülkemizde kadın çalışan

üzerine yapılan araştırmaların çoğunda kadının

ev ve iş yaşamı arasındaki zorlukları tespit

etmeye yöneliktir. Kadın iş görenlerle görüşme

yöntemi ile yapılan bir araştırmada, kadınlar

çoğunlukla maddi sıkıntıları olmasa

çalışmayacaklarını, evde yapmak zorunda

oldukları işlerin çalışma hayatlarında sorumluluk
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alma ve yükselme gibi konularda çekimser

davranmalarına sebep olmasından

bahsedilmiştir. Hali hazırda üst düzey yönetici

olarak çalışan kadınlar ise çalışma yaşamında

daha ileri gitmek isteklerinin olduğunu fakat ev

hayatındaki sorumluluklarının aksadığında eş ve

çocuklarının bu durumdan mustarip olduklarını

söylemişlerdir. Çalışan kadınların en büyük kaosu

ev ve iş yaşamları arasında tercih yapmak

zorunda kalmalarıdır.

Türkiye’de kadının iş yaşamını etkileyen

değişkenleri araştırmalara bakıldığında; eğitim

eksikliği, eşin tutumu, çocuk bakımı ve ev

işlerinin önemli olduğu gözlenmektedir. Yapılan

araştırma sonunda kadın işsizliğine zemin

hazırlayan sebepler ikiye ayrılmıştır. Olgusal

sebepler başlığında devletin işsizlik oranının

yüksekliği, kadın çalışanların ücretlerinin

diğerlerine kıyasla düşük olması, kadınların

eğitim ve beceri yetersizliği, kadın çalışanların

çocuklarının bakımını yapan kreş gibi yerlerin

eksik oluşudur. Yargısal sebepler başlığında ise

kadının, kendini aile yapısı içinde anne rolünde

kabul etmesi, bu rol içinde çalışmayı ve ev

dışındaki hayatı erkeğe ait bir alan olarak

görmesi ve kendini ev içinde konumlandırması

kadın çalışan sorunun temelinde yatan

nedenlerdir(Demirel ve diğ., 1999)

Kadının bulunması gereken alan hala ev olarak

görülmekte ya da iş hayatını tercih etmesi olarak

benimsenmiş durumdadır. Kadınların bir meslek

sahibi olmaları erkekler ile aynı seviyede

değerlendirilmemektedir. Kadının iş hayatına

katılması ekonomik özgürlüğe kavuşması olarak

değil de ek gelir kaynağı olarak eve yardımcı

olduğu bir etkinlik olarak algılanmaktadır.

Araştırmalar da kadının çocuğu ile ilgilenmesi ve

ev işlerini aksatmayacak şekilde çalışmasına

dikkat çekildiği görülür. Bazı düşüncelere göre bu

bakış açısı İslami inancın gereği olarak savunulsa

da İslamiyet’in kadına bakış açısının bu olmadığı

da vurgulanmıştır. Araştırmalar kadının evde

oturması gerektiğini iddia eden düşüncenin

geleneksel bir saplantı olduğunu vurgular.

(Kuzgun ve Sevim,2004)
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İş hayatındaki tecrübeli kadınlar ise iş/ev

yaşamındaki kadının kıyaslanmadan ikisinin de

önemi olduğunu ve sadece birinde başarılı

olmalarını kendilerini mutsuz edeceğini ifade

etmişlerdir. Bu ayrım yapılamaz sorumluluklar

çalışan kadınlarda daha çok rol çatışmasına yol

açmaktadır. Ülkemizde yönetici konumlarındaki

kadınların paylarının erkeklere kıyasla daha az

olmasının sebepleri sıralandığında, 1.Kadınların

ailelerinin öncelikleri, 2. Kültürel kadına verilen

rol, 3. İşe alma ve terfi süreçlerinde cinsiyet

ayrımı yapan örgütler. Kadınların yönetici

konumuna yükselememelerinde önemli bir

engel olarak aile içindeki rolleri kadınlarında

ifade ettiği ve araştırmalarında ortaya koyduğu

bir gerçektir. Bu engel geleneksel toplumlarda

kadına bakışın kadınların kendisi tarafından da

özümsendiğini ifade etmektedir.

DEVAMI EYLÜL SAYIMIZDA

GELECEĞİNDE İK VAR.
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Bir kere savsaklanırsa, yine savsaklanır.

Bir kere unutulursa, yine unutulur

Bir kere bahane üretilirse, yine üretilir.

Bir kere kurtarılırsa, yine kurtarılır.

Bir kere ciddiye alınmazsa, yine ciddiye alınmaz.

Bir kere savrulursa, yine savrulur.

Bir kere kulak ardı edilirse, yine kulak ardı edilir.

Bir kere çakılırsa, yine çakılır.

Bir kere kaçılırsa, yine kaçılır.

Bir kere delinirse, yine delinir.

Bir kere yaptıramazsan, yine yaptıramazsın.

Bir kere yutturulursa, yine yutturulur.

Bir kere tutturtamazsan, yine tutturtamazsın.

Bir kere kesilirse, yine kesilir.

Bir kere ötülürse, yine ötülür,

Bir kere üflenirse, yine üflenir.

Bir kere fısıldanırsa, yine fısıldanır.

Bir kere atılırsa, yine atılır.

Bir kere tutulursa yine tutulur.

Bir kere almazsan, yine alamazsın.

Bir kere sapılırsa, yine sapılır.

Bir kere göz yumarsan, yine yumarsın.

Bir kere kaybedersen, yine kaybedersin

Ha sen, ha ben, ha o.

Bunu mu ? ,Şunu mu ? ,Onu mu ?

Velhasıl “kimi ? neyi ? neye ?” derken,

Bir kere havalanırsa, indiremezsin.

Bir kere çakılırsa, kaldıramazsın.

Bir kere suyu çıkarsa, kurutamazsın.

Dikkatli olmak lazım.

BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR
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U.OKAN GÜVENDİREN

BİR DAHA DÜŞÜNMELİ

70 yıllık insan ömrü evren zamanına göre 

6,48 x 10        yıldır-17

GELECEĞİNDE İK VAR.
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İyi beslenme, iş güvenliği ve sağlığı, işyeri

verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye

sahiptir. Sağlıksız gıdaların obezite ve kronik

hastalıklara yol açabileceği, makro ve mikro

besin eksikliklerinin ise yetersiz beslenmeye

neden olabileceği iyi belgelenmiştir. Her iki

durumda da, etkiler güçlü, iyi donanımlı bir iş

gücü için zararlıdır. İşçilerin yedikleri sağlıklarını

ve üretkenliklerini etkiler, bu nedenle iş yerinde

iyi beslenmeye ve sağlıklı beslenmeye farklı

şekillerde katkıda bulunmak tüm dünyadaki tüm

sosyal ortakların sendikalarının, işçilerin,

işverenlerin ve hükümetlerin çıkarınadır.

Diyetin performans ve sağlık üzerindeki etkisi

Beslenmenin sağlık ve üretkenlik üzerindeki

etkisi, diyet türüne bağlıdır. Gelişmekte olan

birçok ülkede, yoksul nüfuslarda yetersiz

beslenme sık görülür. Demir eksikliği, birçok

ulusal ekonomide yoksul topluluklarda

büyümeyi ve genel sağlığı kısıtlamada önemli

bir faktördür. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre,

demir eksikliği dünya çapında 740 milyon

yetişkin için aşırı yorgunluğa neden olarak

etkin çalışma yeteneklerini etkiliyor. Ölçeğin

diğer ucunda, yağ ve şeker içeriği yüksek

büyük miktarlarda kolayca bulunabildiği

yerlerde, bir obezite salgını hızla

gelişiyor. ABD'de yılda 39.2 milyon iş gününün

obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle kaybedildiği

hesaplanmıştır.

Ne yapılabilir?

İşçilerin besleyici, güvenli ve uygun fiyatlı

gıdaya, yeterli yemek molasına ve yemek için

uygun koşullara erişiminin sağlanması, yalnızca

sosyal açıdan önemli ve ekonomik açıdan

sürdürülebilir değil, aynı zamanda karlı bir iş

uygulamasıdır. Çoğu işçi, çalışma günlerinde en

az bir ana yemek yer. Bu yemeğin çalışanların

beslenme ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak

yapılabilecek

en doğrudan müdahaledir. Beslenmede sıklıkla

gözden kaçan bir konu da temiz içme suyuna

erişimdir. Yiyecek seçimleri esasen bireye bağlı

olsa da, hiç kimse çevresinin etkisinden özgür

değildir. Sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için

sosyal çevreyi değiştirmek de iş yerlerinin

yapabileceği katkının bir parçasıdır. Farklı

büyüklükteki ve farklı bütçelerdeki işyerlerine

uyarlanabilen değerli pratik gıda

çözümleri, örneğin kantinler, yemek veya yemek

kuponları, yemek odaları ve küçük mutfaklar ve

yerel satıcılarla ortaklıklar dahil olmak üzere bir

yemek programı tasarlamak için kilit noktaları

belirlemek gibi. Yemek molaları ve işyeri

beslenmesine ilişkin ilgili yasa, yönetmelik ve

kılavuzlar halihazırda birçok ülkede

yürürlüktedir. İşyerlerinin yararlanabileceği bir

diğer değer, sağlıklı beslenmeyi insanları farklı

şekillerde motive edebilecek diğer girişimlerle

birleştirme olasılığıdır. Bunlar, güvenlik ve sağlık

kampanyalarını ve işçi yardım programlarını

içerebilir. Uygun gıdanın sağlanması, sağlık

eğitimi faaliyetleri ve egzersiz yapma fırsatları ile

çevriliyse, sağlık üzerinde olumlu bir etki

yaratma şansı daha yüksektir. Hangi yaklaşım

seçilirse seçilsin, işçilerin ihtiyaçlarının

karşılandığından emin olmak için tüm sürece

dahil olmaları hayati önem taşımaktadır.
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Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken
koşullar nelerdir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü

maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az

1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına

aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş

sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak

kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve

benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu

kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi

ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten

ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi

arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde

kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem
tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan

(istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır.

Ancak, yasal düzenleme gereği; kadın işçiler,

evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda,

çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına

hak kazanabilmektedirler. Bu haktan

yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik

tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi,

evliliği gösteren belgenin işverene sunulması,

feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça

belirtilmesi gerekmektedir.

İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde
ödenmektedir?

4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi gereği

iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi

yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği

bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa

iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

- İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer

tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan

işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak dört hafta sonra,

- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan

işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından

başlayarak altı hafta sonra,

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim

yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra

feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine

uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin

ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa

ödemek durumundadır. Bildirim süreleri

bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir

uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas

alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı

alabilir mi?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim

süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı

bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak

(istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve

ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması

benzeri haklı nedenler dışındaki işten

ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate

alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması

durumunda, ayrılmanın nedeni önem

taşımaksızın ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta,

böylesi bir talepte bulunulamamaktadır. İşten

ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir

gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine

uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep

etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine

uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek

durumunda kalacaktır.
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İyiden Mükemmele'de Jim Collins, "Harika insanlar
olmadan büyük vizyon önemsizdir" diyor . Ürününüz
veya hizmetiniz ne olursa olsun, pazarlamanız ne
kadar devrimsel olursa olsun veya vizyonunuz ne
kadar kehanet olursa olsun, işinizi başarılı kılmak için
doğru insanlara ihtiyacınız var. Bu da doğru insan
kaynakları becerilerine ihtiyacınız olduğu anlamına
gelir.
İşte İK'da istediğiniz en önemli ve vazgeçilmez
10 beceri.

1. İletişim

İyi iletişim becerileri herhangi bir rolde, bir değerdir,
ancak insan kaynaklarında kritik öneme sahiptir.
Çabalarınızı odaklayabileceğiniz üç alan ise:

Dikkatle dinleyin: İyi iletişim, karşınızdaki kişiyi
anlamakla başlar. Eğer aktif dinleme becerileri niz
paslanmış ise, onları parlatmak için zaman ayırın.
Açıkça yazın: İster çalışan el kitabını yeniliyor (veya
sıfırdan yaratıyor), ister gerekli işaretleri yayınlıyor
veya performans ölçümleri yapıyor olun , kitinizdeki
en iyi araç netliktir. Basit, doğrudan bir dil kullanın ve
mümkün olan her yerde önemli noktaları tekrarlayın.
Tutarlı iletişim kurun: Şirketin aylık bültenini
yönetiyorsanız, zamanında çıktığından emin olun. Bir
kıyafet kodu yayınlarsanız, herkesin gündelik Cuma
günleri neye izin verildiğini (ve verilmediğini)
bildiğinden emin olun. Çalışan uyumunda bir düşüş
fark ederseniz, politikaları tekrarlayın. Çalışanlarınız
da sizin gibi meşgul. Yanlış adımlar genellikle kasıtlı
ihmalden ziyade kafa karışıklığı veya cehaletten
kaynaklanır. Onlara başarılı olmaları için her şansı

verin.

2. Gizlilik

İK yöneticileri her şeyi bilir. Herkesin ev adresi, tıbbi
geçmişi ve maaş bilgileri parmaklarının ucundadır.
Ayrıca, geçmiş kontrollerinin sonuçları ve ücret, haciz
kararlarının ayrıntıları da dahil olmak üzere, çalışanlar
hakkında özellikle hassas bilgileri bilirler.

Kanun, kişisel bilgilerin uygunsuz bir şekilde
paylaşılmasını zaten yasaklıyor, ancak bir adım daha
ileri gidin. Sözlerinizde, ses tonunuzda veya tavrınızda
hiçbir şeyin bir işçinin özel bir aksilikten muzdarip
olabileceğine dair bir ipucu vermesine izin vermeyin.
Personelinizin size her konuda güvenebileceğinizi
bildiğinden emin olun. Sağlam gizliliğiniz, insan
yönetiminde size bir avantaj sağlayacaktır .

EN ÖNEMLİ 10 İNSAN KAYNAKLARI BECERİSİ
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3. Planlama

Küçük bir işletme bile yıllık performans
incelemelerine (veya aylık KPI kontrollerine),
performans iyileştirme planı (PIP) takiplerine, çoklu
görüşmelere ve plana göre işe başlamaya sahip
olacaktır. Bazı endüstrilerde bir sonraki seviye de
uyumluluk eğitimi, güvenlik eğitimi veya nişe özel
sertifikalar bulunur. Disiplin toplantılarından ve
fesih işlemlerinden bahsetmedik bile.
Planlama İK profesyonellerinin programlarının
üstünde olması gerekir. Herkese - ve size - önemli
teslim tarihleri yaklaştığını hatırlatan bir sisteminiz
olsun.

4. Organizasyon

Organizasyon, insan kaynakları için en çok değer
verilen becerilerden biridir. İşleri kendiniz için
kolaylaştırın ve mümkünse iyi bir İK yazılımına
yatırım yapın . Tutmanız gereken ve atabileceğiniz
şeyler hakkında tahminde bulunmayı ortadan
kaldıracak ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm
bilgileri takip edecektir.

5. Proaktif zihniyet

En iyi İK yöneticileri bela beklemezler; bunu
öngörürler ve çatışmaları sorun haline gelmeden
çözmek için çalışırlar.

Bazı çalışanlar başkalarıyla iyi oynamıyor mu? İnsan
becerilerini geliştirmek için onlarla birlikte çalışın ve
iş arkadaşlarınızı ilk rahatsızlık belirtisinde sizi
uyarmalarına teşvik edin. Takım liderlerinizden biri
yönetim tarzında aşırı mı? Programlarına bir miktar
yönetim eğitimi eklemeyi düşünün ve kök nedene
inmek için görüşmeye davet edin.

6. İlişki kurma

Ölçülü ama uzak olmayan, ciddi ama suratsız değil,
samimi ama luabali olmadan ilişki kurabiliyorsanız
dünyanın her yerinde İK Profesyoneli olduğunuzu
göğsünüzü gere gere söyleyin. Uzun ömürlü ve
tercih edilen bir İnsan Kaynakları profesyoneli
ancak kurduğu, yönettiği ve sürdürdüğü ilişkiler
kadardır.

7. Değişim yönetimi

Şirketiniz şu anda ne yapıyorsa, önümüzdeki yıl ve
sonraki yıl muhtemelen farklı bir şey yapacaktır.
Aldığınız stratejik yön ne olursa olsun, birinin
çalışanları yanınızda getirmesi gerekiyor. Bil bakalım
kim?

Şirketinizin liderlik ekibinde görev yapıyorsanız, bu
yönde önemli değişiklikler yaparken çalışanları
akıllarında tutmalarına yardımcı olun. Yöneticilerin,
planlarının işin her alanında çalışanlar üzerindeki
etkisini göz önünde bulundurduğundan emin olun.

Çalışanların yeni iş yapma şekline uyum
sağlamasına yardımcı olmak için insan kaynakları
yönetimi becerilerinizi kullanın - sorunsuz bir geçiş
sağlamak için şimdi ayırdığınız zaman, daha sonra
baş ağrılarınızdan kurtaracaktır.

GELECEĞİNDE İK VAR.
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8. Çatışma yönetimi

Bu kaçınılmaz. İdeal işyerini yaratmak için ne kadar
uğraşırsanız uğraşın, insanlar aynı fikirde olmayacak
ve bir hakeme ihtiyaçları olacak. Kim olabileceğini
merak ediyorum…?

Proaktif olarak bu tür çatışmaları öngörmüş ve
bunlardan kaçınmaya çalışmış olabilirsiniz, ancak
bir kaçı güvenlik ağınızı aşacaktır. Dinleme
becerileriniz ve ilişki kurmanız burada size iyi
hizmet edecektir. Anlaşmazlığın sistemik bir
sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını veya satış
ekibinden Murat’ın kötü bir gün geçirip
geçirmediğini hemen anlayabileceksiniz.

İlişkilerinizi zaten o sakin, arkadaş canlısı şekilde
kurduğunuz için, çatışmaya girme ve tarafların
farklılıklarını çözmelerine yardımcı olma yetkisine
sahip olacaksınız. Umarım, çatışma yönetimi , insan
kaynakları becerileriniz arasında daha nadir
kullanılan, ancak çok değerli olanlardan biri
olacaktır.

9. Çalışan alımı

Harika çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için
birçok unsur vardır ve bunların çoğu bir noktada
sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Ekibiniz, işe alım
sürecinde ve işe alımda liderliği üstlenmeniz
konusunda size güvenecek ve muhtemelen işe alım
bildirimleri, aday seçimi ve şirketinizin gerektirdiği
tüm geçmiş kontrolleri hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.

10. Çalışan bağlılığı

Bir anlamda, çalışan memnuniyeti herkesin işidir.
Ama aynı zamanda senin işin. Ancak bu konuda

paniğe gerek yok, çünkü zaten temeli atmışsınız.
Personelle ilişkiler kurdunuz, endişelerini
dinlediniz, tüm ekip için çalışan politikaların
desteklenmesine yardımcı oldunuz ve genel olarak
kurumun insani benliği oldunuz.

Unutmayınız ki harika bir İK departmanı, şirketteki
herkesi birbirine bağlayan ve işyerini herkes için
daha iyi hale getiren bir köprüdür.

GELECEĞİNDE İK VAR.
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TARİHTE BU AY 
AĞUSTOS

1 Ağustos Kıbrıs Adası’nın fethi (1571)

1 Ağustos Helsinki Nihai Senedi (1975)

1 Ağustos Almanya’nın, Rusya‘ya savaş ilanı (1914)

2 Ağustos I. Dünya Savaşı için Türkiye’nin seferberlik 

ilanı (1914).

2 Ağustos Irak’ın, Kuveyt’i işgali (1990).

2 Ağustos Türkiye ile Almanya Arasında İttifak 

Antlaşması yapıldı (1914)

4 Ağustos Enver Paşa’nın şehit edilmesi (1922).

4 Ağustos I. Dünya Savaşı’nın başlaması tarihi (1914)

5 Ağustos Atatürk’ün başkumandan oluş tarihi 

(1921).

6 Ağustos II. Dünya Savaşı’nda, ABD tarafından, 

Japonya’nın Hiroşima şehrine ilk atom bombasının 

atıldı (1945).

7 Ağustos SSCB’nin, Türkiye’den Boğazlar 

Statüsü‘nün değiştirilmesini istemesi, Türkiye’nin 

reddedişi (1946).

7 Ağustos IV. Mehmet’in saltanat tahtına oturması 

(1648).

8 Ağustos Ruslarla Kalas Mütarekesi’nin 

imzalanması (1791).

8 Ağustos Türk jetlerinin Kıbrıs’ı bombardımanı ve 

Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı ile düşerek şehit oluşu 

(1964).

8 Ağustos İran – Irak savaşında ateşkes imzalandı 

(1988).

9 Ağustos Türkiye – Yugoslavya – Yunanistan 

arasında İttifak Antlaşması yapıldı (1954).

9 Ağustos Nagazaki’ye ikinci atom bombasının atıldı 

(1945).

9 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 1. Anafartalar Zaferi 

(1915).

10 Ağustos Sevr Antlaşması‘nın imzalanışı (1920).

10 Ağustos Denizcilik Bankası TAO kuruldu (1951).

11 Ağustos Otlukbeli Savaşı (1473).

11 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, Alman Göbel (Yavuz) 

ve Breslav (Midilli) zırhlılarının Türk sularına 

sığınmaları (1914).

11 Ağustos II. Dünya Savaşı’nda, Japonya’nın kayıtsız 

şartsız teslim oluşu (1945).

12 Ağustos Türkiye’de çoğulcu bir demokrasi 

denemesi için Fethi Bey’in Serbest Fırkayı kurması 

(1928).

13 Ağustos Atatürk’ün yeniden Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı’na seçilme tarihi (1923).

13 Ağustos Berlin’de “Utanç Duvarı“nın yapılış tarihi 

(1961).

14 Ağustos Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel

Müdürlüğü‘nün (SEKA) kuruluşu (1934).

14 Ağustos İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).

14 Ağustos İstanbul’da bulunan Süleymaniye

Camisi’nin açılış töreni (1556).

15 Ağustos Süveyş Kanalı’nın büyük bir törenle

işletmeye açılması (1869).

16 Ağustos Milli Kütüphane hizmete açıldı (1948).

16 Ağustos Kıbrıs’ın, bağımsız bir cumhuriyet oluşu

(1960).

16 Ağustos 4 Ekim 1961’de kurulan Yüksek Öğrenim

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş

Yasası çıkartıldı (1961).

17 Ağustos Kocaeli merkezli gece saat 03.02’de 7.4

şiddetinde meydana gelen deprem. Bu depremde

14.095 kişi hayatını kaybetti, 27.234 kişi yaralandı

(1999).

21 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 2. Anafartalar Zaferi

(1915).

23 Ağustos I. Selim’in, Çaldıran’da Şah İsmail’i

yenmesi (1514).

23 Ağustos Sultan II. Mustafa’nın yerine kardeşi

Şehzade Ahmet’in tahta çıkarılması (1703).

23 Ağustos Lozan Barış Antlaşması’nın Büyük Millet

Meclisi’nce onaylanması (1923).

23 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya

gelip, şapka ve kıyafet devrimini başlatması (1925).

24 Ağustos I. Selim’in, Mercidabık’ta Memlükleri

yenmesi (1516).

24 Ağustos Osmanlı Hükümeti’nin, Palmer ve

Goloschimid şirketleriyle bir sözleşme imzalayıp borç

para alması (1851).

24 Ağustos NATO’nun yürürlüğe girme tarihi (1949).

26 Ağustos Büyük Taarruz‘un başlaması (1922).

26 Ağustos Malazgirt Zaferi (1071).

28 Ağustos Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

kuruldu (1952).

29 Ağustos Mohaç Meydan Savaşı (1526).

30 Ağustos Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması

(1922)

30 Ağustos Zafer Bayramı

TARİHTE BU AY 
AĞUSTOS
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Anatomi uzmanı bilim insanları 1880 yılında %10’luk
bir oranda olan bu oran günümüzde %33 oranına
kadar çıktığını belirtiyor. Lucas ve ekibi 2015 ila 2016
yılları arasında 51 ila 101 yaşları arasında ölen 78
kişiyi incelediler. Sonuca göre 78 kişiden 26’sında
üçüncü önkol atardamarı olduğu görüldü. Bu %33’e
tekabül ediyor. Evrim biyoloji uzmanlarına göre bu
değişim çok hızlı bir gelişme. Bu değişim aynı hızda
devam ettiği müddette 2100 yılında tüm insanlarda
üçüncü önkol atardamarı olacak gibi gözüküyor.

Peki bu değişimin asıl sebebi ne?

Bu gelişme median arteri çalıştıran genlerdeki
mutasyon artışına uzandığını tahin ediliyor. Fakat bu
arterin ortadan kalkmamasının, annenin hamilelik
sırasında sağlık sorunları yüzünden olduğu
düşünülüyor.
Bilim insanları görüşüne göre üçüncü önkol
atardamarın kalıcı olması, bir ayıklanma avantajı
olabilir. Çünkü evrimde yeni özellikler sadece yararlı
olduğu zaman kalıcı olabiliyor ve gelişiyor. Araştırmayı
yürüten ekip üçüncü önkol atardamarın kan
dolaşımını iyileştiriyor. Fakat bir diğer yandan da
kartal tünel sendromu riskini artırıyor. Yinde de bu
durum insanlarda evrimin devam ettiğini ortaya
koyuyor. Bilim insanları bu fenomenin modern
insanın mikro evrimi olarak tanımlıyorlar.

Kaynak : https://www.sciencealert.com/more-of-us-
are-growing-an-additional-artery-in-our-arm-
showing-we-re-still-evolving
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İNSANDA SESSİZCE İLERLEYEN EVRİM

İnsanda sessizce ilerleyen evrim, hız kesmeden devam ediyor. Hatta bizde bile. Diğer tüm canlılar
gibi biz de çevremize adapte oluyoruz. Tıp ve daha iyi beslenme sayesinde boyumuz, yaşam
süremiz, ortalama zeka seviyemiz hatta yaşam beklentimiz bile arttı. Metabolizmamız da bu uyuma
ayak uyduruyor. Atalarımız süt ve süt ürünlerini tüketebilmek için laktaz enzimini geliştirdiler. Bizim
de anatomimizde evrim sessizce devam ediyor.

Avustralya’da yer alan Flinders Üniversitesi’den Teghan Lucas, bu sessizce süren evrimin birini
median arter olduğunu belirti. Erken embriyonik zamanda önkol arteriyel aksında dahil olan geçici
arter, dirsek bilek atardamarı gelişmesiyle yok oldu. Median atardamarı sekizinci hamilelik
haftasında kaybolan embriyonik bir yapı oldu. Bu üçüncü önkol atardamarı çok nadir durumlarda
kalıcı olabiliyor. Fakat 18.. yüzyıldan bu yana bu atardamara sahip olan insan sayısının artığı
görülüyor.

GELECEĞİNDE İK VAR.
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Merhaba, ben Dante. Eskiden başka isimlere de sahip
oldum ama bu konudan konuşmayı pek sevmiyorum.
Esas konuya geleyim aslında. Bundan sonra her ay
sizlere dünyamızı anlatmak için burada olacağım.
Benim çok oyuncu bir annem ( İrem GÖREN) ve beni
kollayan bir babam var. Bildiğiniz hazine yani. Onun
dışında babaanne, anneanne, dede, teyze dedikleri
bir sürü insan var hayatımda. Şükür, herkes beni çok
seviyor. Belki bazen bunaltıyorum ama –aramızda
kalsın bende onları acayip çok feci ve fena bir şekilde
seviyorum. Sadece bir şeyi anlayamıyorum. Size
anlatacağım bakalım siz ne anlam vereceksiniz.
Annem çok tatlı. Beni sürekli gıdıklar, oyun oynar,
güler, öper… Eskiden yani, böyleydi. Sabah beni
okşayarak uyandırırdı, sonra bölgemizde gezer ve
yabancılar girmesin diye koku bırakırdık, eve dönünce
beni yıkar paklardı ve beni evde bırakıp kendi uzak
bölgesine giderdi.

Akşam yine gelirdi, ben üstüne atlardım, oynardık,
yemek yerdik, hırlamaca yapardık ve yorgun düşüp
uyurduk.
Son 1,5 senedir ne olduysa, annem hep evde! Başta
sinir bozucuydu. Salonda gürültü yaptığı için yan
odaya gider, günümü orada geçirirdim. Yavaş yavaş
evde olmasına alıştım, yakınında takılmaya başladım.
Takılmaz olaydım!

Bazen acabav diyorum bir doktor insanına mı
götürsek. Sanki uyuzum, bitliyim + pireliyim. Gülüyor
ama çok panikliyor. Hemen indiriyor. Konuşması
bitince bana bakıyor, “Sana mama parası
kazanıyorum çocuk, sakın bir daha atlama.” diyor.

Bu kadar sevdiğim biri ancak bu kadar gıcık olabilir. O
nasıl bir şey anlamıyorum. Eşya ile konuşmak nedir?!
Bence insan dokturu nu ciddi ciddi havlamalıyım. ☺
Üstelik hep de aynı şeyleri konuşuyor. Ezberledim
artık. Cevap vereyim diyorum ona da kızıyor. Ben de
bazen içimden mırıldanıyorum. Ah başladı yine
televizyonla konuşmaya. Başlıyoruuuuuzzz.

“Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?”
- Burada?!!!

“Olumlu olduğunu düşündüğünüz yönleriniz neler?”
- Yumuşak tüylüyüm, cana yakınım, kısmen söz
dinlerim, cesurum, evde yalnız kalabiliyorum.

“Peki, gelişime açık yönleriniz neler?”
- Gelişime açık değilim. Başka köpek gördüm mü
havlarım. Heyecanımı kontrol edemem. Kinciyim.
Canımı sıkarsanız, kızın diye evi pisletirim.

“Referans paylaşabilir misiniz?”
- Komşu bahçedeki kangal. Sorarsanız, havlayarak onu
nasıl korkuttuğumu anlatır.

“Kariyer beklentiniz nedir?”
- Bol bol uyku, davuk, uyku, kedi kovalamaca ve

uyku.

Söylerken uykum geldi. Görüşürüz gayri.

Unutmadan gelecek ay aslında biz minik patiler
sizlerden ne istiyoruz onu havlıycam. İhihihihi

Patilerimle .
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DANTE FITI FITI

Annem çok tuhaf şeyler yapıyor! Mesela 
televizyonla konuşuyor! Üstelik bi neşeli, bi ciddi… 
son derece dengesiz! Arada sinir oluyorum 
tavırlarına, üzerine atlıyorum. 

GELECEĞİNDE İK VAR.
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Kıymetli okuyucularım merhaba. Bugünkü

röportajımızda aynı meslek, aynı heyecan ve

aynı ışıltıya sahip iki öğretmenimizle sohbet

edeceğim. Ancak tek bir farkımız var. Yıllar ve

tecrübe. Mesleğine 42 yılını vermiş

öğretmenimiz Şükrü Bey ve sade ve sadece

çiçeği burnunda 1 yıllık öğretmenimiz Yüşra

Hanım.

Şeyma Nur ATASOY (Ş.N.A)- Efendim hoş

geldiniz.

Şükrü Öğretmen (Ş.Ö.) : Hoş bulduk Şeyma

Hanım.

Yüsra Öğretmen (Y.Ö): Hoş bulduk merhaba

*

“Havayı kokladığım zaman iki neslin

heyecanını tecrübelerini, beklentilerini

hissetmemek elde değil.”

*

Ş.N.A : Şükrü Öğretmenim ve Yüsra

Öğretmenim röportaj kurgum gereği, aynı

soruyu her ikinize de soruyorum. Ve aldığımız

cevaplar iki nesil arasındaki bakış açısı ve

yaklaşımın benzer ve farklı yönlerini

gösterecek. Röportajın belli aralıklarında

kendi gözlemlerimi de eklemek istiyorum

sakıncası yoksa.

Hazırsak başlıyorum efendim.

Ş.N.A. KISACA KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ

LÜTFEN

Ş.Ö. Merhaba ben Şükrü ATASOY. Kastamonu-

Taşköprülü doğumluyum. Kayseri Kartal

Endüstri Meslek Lisesinde elektrik elektronik

bölümünde öğretmenlik yapıyorum. Meslekte

42. yılım bu yıl emekli olacağım.

Y.Ö. Merhaba ben Yüsra bu yıl Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi sınıf öğretmenliği

bölümünden mezun oldum.

Ş.N.A ÖĞRETMENLİK SİZİN İÇİN NE ANLAM

İFADE EDİYOR?

Ş.Ö. (Enerjisi gözlerinden okunuyor)

Öğretmenlik çok özel ve güzel bir meslek.

İnsanlara yeni beceriler kazandırarak onların

hayatta başarılı olduğunu görmek bana çok

daha büyük mutluluk kazandırıyor. Çünkü

öğrencilerimize meslek kazandırmak, kişilik

kazandırmak, vatan sevgisi, aile sevgisi

kazandırmakta destek olduğumuz için onlar

hayata daha olumlu bakıyorlar. Mesleğini

sevdirip özgüvenleri artınca elde ettikleri

başarı büyük mutluluk veriyor.

Y.Ö. Öğretmenlik benim için kutsalı ifade

ediyor. Birinin hayatına dokunabilme

kutsallığı. En önemlisi de bunun farkına

varabilmek. Bu farkındalıkta bir kutsallık.

*

“Şu an hava da hissettiğim tek şey ne biliyor

musunuz? Arada ne kadar yıl farkı olsa da o -

aşk- dediğimiz kavram hep var. Devam edelim

bakalım. Sohbet bizi nerelere götürecek.”

Ş.N.A ASLINDA KESKİN BİR SORU

SORACAĞIM. ÖĞRETMENLİKTE

ELEŞTİRDİĞİNİZ BİR NOKTA VAR MI ? DAHA

İYİ OLABİLİR DEDİĞİNİZ BİR ŞEY MESELA.

Ş.Ö. Eleştiri deği lde belki bir serzeniş

diyebilirim. Özellikle doğu veya az gelişmiş,

imkanlara uzak olan yerlerde öğretmenliğe

başlayan arkadaşlarımız daha gidip mesleğini

icra etmeden hemen memleketine dönmek

için çabalıyor bu yüzden tam verimli

öğretmenlik yapamıyorlar. Halbuki bayrağın

dalgalandığı her yerde severek öğretmenlik

yapılırsa daha ileri gideceğimizi

düşünüyorum.

Y.Ö. Meslekle ilgili bir eleştirim yok fakat

ülkemizdeki şartları ve imkanları

düşündüğümüz zaman buna yönelik birçok

eleştirim var. Okullarda hem maddi hem de

manevi birçok açıdan eksiklik var. Ama

umuyorum ki bu sancılı süreçler yakın zaman

içinde düzelecektir.

*

“Hmmm aslında payda aynı ancak

yaklaşımlar ve beklentiler farklı gibi geldi

bana.”

*

.

Ş.N.A BİR ÖZ ELEŞTİRİ YAPACAK OLSANIZ

KENDİ ÖĞRETMENLİĞİNİZDE EKSİK

GÖRDÜĞÜNÜZ BİR NOKTA VAR MI?

Y.Ö. Sabır noktasında biraz eksik olduğumu

düşünüyorum. Bu iş ciddi oranda sabır

isteyen bir iş. Telafi etmeye çalışıyorum Ş.Ö.

(1-2 sn. düşünüyor) Öğretmenliğimin ilk

yıllarında kara tahtada anlatmak çok zordu.

Nasıl daha verimli anlatırımın peşine giderek

verimli ve keyifli ders anlatmaya çabaladım.

Hala da bu çabamı sürdürerek tüm

gelişmeleri takip etmeye çabalıyorum.

Ş.N.A GÜNÜMÜZ EĞİTİM SİSTEM VE ALT

YAPISINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Ş.Ö. Öğretmenliğe başladığım ilk yıllardaki

şartlarla şimdiki şartlar çok farklı. Önceden

sadece kara tahta ve tebeşir vardı. Şimdi akıllı

tahtalar, uzaktan eğitime destek veren

teknolojik imkanlar. Günümüzde öğrencilere

sadece okulda bilgi vermek yerine müzelere,

teknoloji festivallerine gidilerek göstererek

öğretmenin daha da faydalı olduğunu

düşünüyorum. Artan imkanlar yeni buluşlara

ortam sağlayarak gelişime destek oluyor. Bu

sayede atılım olduğunu düşünüyorum

insansız araçlar vs örnek verilebilir.

.

ŞEYMA NUR ATASOY
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Y.Ö. Çağ ve Şartlar çok değişti. Dünya

ilerlerken eğitimcilerin kullandığı yöntem ve

teknikler biraz sıkıcı ve klişe. Bence

eğitimcilerin önce kendilerinde bir değişime

gitmesi gerekiyor. Kişiler Kendini

değiştirmeden çocuğu değiştirmeye çalışıyor.

Kendini değiştirmeyen kimseyi değiştiremez

bana göre. Şu an eğitim biraz kapalı bir halde.

Yavaş yavaş ilerlemeler olsa da değişime

kapalı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de şunu

eklemek istiyorum. Bir yanda değişime kapalı

eğitimciler bir yanda da kendini geliştirdiğini

iddia ederek bunu paraya dönüştüren

eğitimciler var. Benim için ikisi de aynı kefede.

*

“Yaklaşımlar biraz keskinleşiyormu ne?”

*

Ş.N.A SİZCE GERÇEK BİR EĞİTİMCİNİN SAHİP

OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR ?

Y.Ö. Tabi şimdi burada kıymetli büyüğüm

hocamın yanında bana laf söylemek düşer mi

bilmiyorum ama saygısızlık olarak

addetmezlerse eğer birkaç şey söylemek

istiyorum. Sorduğunuz sorunun cevabı çok

kapsamlı bir konu fakat, kutsallık anlayışının

önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer

mesleklerden daha farklı bir noktada bana

göre. Birinin hayatını etkilemenin kolay

olduğunu düşünmüyorum. Sabır ve gelişimi

burada da ekleyebilirim. Amaç çağa uygun

kişiler yetiştirmekten ziyade , insani

değerlerini kaybetmeden, ve hatta

robotlaşmadan çağın ötesinde kişiler

yetiştirmek bana göre eğitimcilik..

Ş.Ö. Öncelikle Yüsra öğretmenime bu saygın

tavrı için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu

naifliği ve saygıyı görünce, yetişmesinde

emeğimiz olan bu genç nesil için kendimle

biraz daha gurur duyuyorum.

“Bir tarafta küçük ve birazda utangaç

bakışları ile Yüsra Öğretmeni ve diğer tarafta

başarının vermiş olduğu gurur ve mutluluğun

vücut bulmuş hali Şükrü Öğretmeni görmenizi

çok isterdim. Şükrü Öğretmenim sözlerine

devam ediyor. Bakalım neler söyleyecek”

Sevgi bu mesleğin temeli şart. İnsan sevgisi,

vatan sevgisi, öğrenci sevgisi, anlatma hevesi

çok önemli. Bunu öğrenciye empoze etmek,

onu şekillendirmek. Tıpkı bir sarrafın ham

altına şekil vermesi gibi. Bizde öğrenciyi

olduğu en iyi hale getirebilme heyecan ve

hevesiyle çıktık yola.

Ş.N.A AŞAĞIDA SAYACAĞIM KELİMELERİN

ZİHNİNİZDE VE HATTA YÜREĞİNİZDE

UYANDIRDIĞI HİSLERİ SÖYLER MİSİNİZ?

Ş.Ö.

-Okul: Yuva. Okul bizim evimiz

-Öğrenci: Ham Altın. Onu şekillendirerek

güzel bir eser ortaya çıkarıyoruz.

-Öğretmen: heves

-Hayata dokunmak: geleceğe hazırlamak,

başarı

Y.Ö.

-Okul: Geçmişin tecrübeleriyle geleceğin ışığı

-Öğrenci: Yarınlarımız. Geçmişin birikimini

geleceğe harmanlayacak olan değerlerimiz.

-Öğretmen: Önder , Rehber

-Hayata dokunmak: Öğretmen demek

*

“Bakar mısınız lütfen cevaplara ne kadar

umut verici ve değerli”

*

Ş.N.A ÖĞRETMENLERE BİR TAVSİYE VERİR

MİSİNİZ.

Y.Ö. : Öğretmenlere tavsiyem ilk önce

öğretmenin peşinde olmasınlar, öğretmeyi

öğrenmenin peşine düşsünler.

Ş.Ö. : Öğretmenliği gerçekten yapak

istiyorlarsa her türlü zorluğa göğüs gerecek

güçleri kendilerinde görüp, öğretmenliği

severek yapmalarını istiyorum

Ş.N.A. Efendim öncelikle kıymetli zamanlarını

benimle paylaştıkları için her öğretmenime

teşekkürlerimi sunuyorum.

Vatanın her karışı toprağındaki, her evladı,

kendi evlatlarından ayırmayan ve

ayırmayacağını gözlerindeki ışıkla sohbet

anında bana hissettiren sevgili öğretmenlerim

Şükrü Öğretmenim ve Yüsra Öğretmenime

tekrar şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli okuyucularım önümüzde ay başka bir

konu ve konuklarla görüşmek üzere hoş

çakalın.

Saygılarımla

GELECEĞİNDE İK VAR.
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DNA'MIZIN SADECE KÜÇÜK BİR KISMI
BENZERSİZ BİR ŞEKİLDE İNSANA AİT

İnsanları benzersiz bir şekilde insan yapan
genetik ince ayarlar, soyu tükenmiş atalardan
ve kuzenlerden miras alınan DNA ile
serpiştirilmiş küçük paketler halinde gelebilir.
Araştırmacılar, 16 Temmuz'da Science
Advances'te yayınlanan bir rapora göre, toplu
insan genetik talimat kitabının veya
genomunun yalnızca yüzde 1,5 ila yüzde
7'si benzersiz insan DNA'sı içeriyor .

Genom boyunca dağılmış sadece insanlara
özgü DNA'nın, beyin gelişimi ve işleviyle ilgili
genleri içerme eğiliminde olması, beyin
evriminin insanları insan yapmada önemli
olduğunu ima ediyor. Ancak araştırmacılar,
genlerin tam olarak ne yaptığını ve bu
genlerin yakınında DNA'ya özel olarak insan
tarafından yapılan ince ayarların beyin
evrimini nasıl etkilemiş olabileceğini henüz
tam olarak bilmiyorlar.

Providence'daki Brown Üniversitesi'nde

popülasyon genetikçisi olan ve çalışmaya

dahil olmayan Emilia Huerta-Sanchez, “Bizi

benzersiz kılan şeyin ne olduğunu

söyleyebilecek miyiz bilmiyorum”

diyor. “Bunun bizi belirli bir şekilde mi

düşündürdüğünü yoksa belirli davranışlara mı

sahip olduğunu bilmiyoruz.” Ve her ikisi de

soyu tükenmiş insan kuzenleri olan

Neandertaller ve Denisovalılar, insanlar gibi

düşünmüş olabilirler

Santa Cruz California Üniversitesi'ndeki
araştırmacılar, yeni bir hesaplama yöntemi
kullanarak 279 kişinin genomundaki DNA'nın
her noktasını inceledi. Ekip, bu bireysel
genomlardan elde edilen sonuçları insan
genomunun toplu bir resmine derledi. Ekip,
her bir nokta için DNA'nın Denisovalılardan,
Neandertallerden mi yoksa insanların ortak
bir atasından ve uzun süredir kayıp olan
akrabalardan mı geldiğini belirledi.
Washington Üniversitesi'nden popülasyon
genetikçisi Kelley Harris, "Her insan yaklaşık
yüzde 1 Neandertal DNA'sı taşıyabilse de,
"birkaç yüz kişiye bakarsanız, çoğunlukla aynı
yerde kendi Neandertal DNA'sına sahip
olmayacaklar" diyor. Seattle'da çalışmaya
dahil olmayan. "Yani birinin biraz Neandertal
DNA'sına sahip olduğu tüm bölgeleri
toplarsanız, bu çok yakında genomun çoğunu
kapsıyor." Araştırmacılar, bu durumda,
kolektif genomun yaklaşık yüzde 50'sinin, bir
veya daha fazla insanın DNA'yı
Neandertallerden veya Denisovalılardan
miras aldığı bölgeleri içerdiğini keşfetti.
Genomun geri kalanının çoğu, insanların en
son ortak atalarından ve soyu tükenmiş
kuzenlerinden geçmiştir. Ekip, antik yadigarı
DNA'yı yonttuktan sonra, tüm insanların
DNA'da başka hiçbir türün sahip olmadığı,
insana özgü ince ayarların bulunduğu
bölgeleri aradı. Bu, benzersiz insan DNA'sının
tahminini genomun yüzde 1,5 ila yüzde 7'si
arasında herhangi bir yere indirdi.

Ekip, benzersiz insan DNA'sını ayırt edici kılan

ince ayarların, muhtemelen yaklaşık 600.000

yıl önce ve yine yaklaşık 200.000 yıl önce

birkaç evrimsel patlamada ortaya çıktığını

buldu. Yaklaşık 600.000 yıl önce, insanların ve

Neandertallerin hominid aile ağacının kendi

dallarını oluşturdukları zamandı.

Aurora'daki Colorado Üniversitesi Anschutz

Tıp Kampüsü'nde genom bilimci olan James

Sikela, benzersiz insan DNA'sının miktarının

tahmininin, insanların DNA'yı çoğaltma veya

başka yollarla elde ettiği veya kaybettiği

yerleri hesaba katmadığını söylüyor.

çalışmaya dahil '( SN: 8/6/15). Bu tür fazladan

veya eksik DNA, insanların beyin evriminde

yer alan bazıları da dahil olmak üzere yeni

özellikler geliştirmesine izin vermiş olabilir

Sonuçlar, bireysel
insanların çoğunlukla
Neandertal veya
Denisovalı veya başka bir
eski insansı karışımı
olduğu anlamına
gelmiyor. Araştırmacılar, o
rtalama olarak Sahra altı
Afrika'daki insanların
DNA'larının yüzde 0,096
ila yüzde 0,46'sını insan
ataları ve Neandertaller
arasındaki eski melezleme
den miras
aldıklarını buldular .
Afrikalı olmayanlar
Neandertallerden daha
fazla DNA miras aldılar:
yaklaşık yüzde 0,73 ila
yüzde 1,3. Ve bazı insanlar
da DNA'larının bir kısmını
Denisovalılardan miras
aldılar.
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Antik DNA genellikle küçük parçalara ayrılıyor
ve araştırmacılar sadece soyu tükenmiş
hominidlerin genomlarını bir araya
getirdiler. Parçalanmış genomlar, büyük DNA
parçalarının nerede kaybolduğunu veya
kazanıldığını söylemeyi zorlaştırıyor. Bu
nedenle araştırmacılar, molekülün bilgi
taşıyan kısımları olan bir veya daha fazla DNA
bazını içeren DNA üzerinde yalnızca küçük
değişiklikler üzerinde çalıştılar. Sikela,
insanların ve Neandertallerin nispeten yakın
zamanda ayrı evrimsel yollarına gittikleri göz
önüne alındığında, genomun yalnızca yüzde
7'sinin veya daha azının benzersiz insan ince
ayarlarını geliştirmesinin şaşırtıcı olmadığını
söylüyor. "Bu sayı beni şaşırtmadı." İnsanların
genomlarına tek başına eklediği DNA'yı göz
önünde bulundurarak, yalnızca insan
DNA'sının daha yüksek bir tahminini
üretebileceğini söylüyor.

Harris, Neandertaller, Denisovalılar ve
diğer soyu tükenmiş hominidlerden daha
fazla genomun deşifre edilmesiyle,
araştırmacıların şimdi benzersiz insan
DNA'sı gibi görünen bazılarının aynı
zamanda bu soyu tükenmiş akrabalar
tarafından da taşındığını keşfedebileceğini
söylüyor. “Benzersiz insan bölgelerinin
miktarına ilişkin bu tahmin sadece
düşecek.”

GELECEĞİNDE İK VAR.
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Herkese merhaba,

İlk röportajımı benim gibi psikoloji lisans
mezunu ve çalışmaya çok kısa süre önce
başlamış meslektaşımla yapmanın heyecanını
yaşıyorum. Psikoloji bölümünden mezun
olmanın getirileri ve iş arama süreci ile ilgili
bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de
okurken keyif alırsınız ve hali hazırda iş arayan
herkese bu vesileyle yol göstererek umut
vermiş oluruz.

E.D.:Kendinden biraz bahseder misin?

E.T.: Ben Egehan Torun. Doğu Akdeniz
Üniversitesi Psikoloji Lisans mezunuyum. Aynı
zamanda şu anda açık öğretim fakültesi de
Anadolu Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi
ve endüstriyel ilişkiler bölümünde 1. Sınıf
öğrencisiyim, buna devam etmekteyim. Aynı
zamanda şu anda Mersin'de Sevgi
Danışmanlık Merkezi'nde psikolog olarak
görev yapmaktayım. Yaklaşık üçüncü aydayız
şu anda..

E.D.: Anladım. İş mi gönüllülük esasına göre
mi çalışıyorsunuz?.........................................

E.T.: Hayır iş olarak………………………………………

EKİN DEMİRSOY

GELECEĞİNDE İK VAR.

KÖŞEGEN

E.T.: Aynı zamanda da Mersin kuruluşlu yine Gölge
Psikologlar Derneği'nde bağımlı komisyon
çalışmalarında üyeyim. Gönüllü olarak da onu
yürütmekteyim şu an aynı zamanda.

E.D.:Bir yerden bahsetmişsin adını tam
hatırlayamadım. Orada 3 aydır çalışıyorum
demiştin. Neresiydi orası?....................................

E.T.: Mersin Sevgi Danışmanlık Merkezi.

E.D.:Orada neler yapıyorsun mesela?.....................

E.T.: Şu an ben danışan alıyorum burada, kendime ait
bir odam var. Çalışma saatleri esnek, kendime göre
ayarlayabiliyorum. Özel sektörde çalışıyor şu an.

E.D.:Psikologlukta gerekli donanımlar neler sence
ve onlara sahip olmak için neler yapıyorsun?

E.T.: Bence etkili bir iletişim kurabilmek insanlarla.
Bu danışanın olsun veya olmasın yani güzel bir
iletişim dili. Karşı tarafı anladığını ona
hissettirebilmek, onu dinlediğin en önemlisi
dinlemek bence bizim mesleğimizde. Etkili dinleme
yöntemlerini kullanarak onu dinlediğini ve anladığını
ona hissettirebilmek bence çok önemli. Bunun
üzerinde de kendimi şu anda iyi hissediyorum çünkü
yapabildiğimi düşünüyorum En azından. Öz eleştiri
olarak söyleyeyim bunu. E onun dışında dinlemeden
bahsettik, etkili iletişim dedik. Ben birazcık da
aslında şey insanın dilini anlıyor olabilmek. Onlara
sabrının olduğunu gösteriyor ve kanıtlıyor olabilmek
bence bizim mesleğimiz için en önemli faktörlerden
bir tanesi. Bir de işini seviyor olarak yapmak yani
sıkılmadan yapmak. bu çok önemli

E.D.:Peki danışan almak için bir eğitimden geçtin mi mesela? Gerekli mi sence Bunun için eğitim?

E.T.: Ben bu konuda şöyle düşünüyorum açıkçası. Biz lisansta neden psikoloji okuyoruz çünkü bir
yandan lisans alabilmek için. Biz lisansımızda bunun gerekli eğitimlerini gerekli test eğitimlerini zaten
okurken yapıyoruz. Aslında bunu öğreniyoruz. Evet dışardan eğitimlere karşı olan bir insan değilim. Tabi
ki alınmalı yani çok güzel hocalarımız çok güzel eğitimler veriyorlar şu anda ki zaten süreç online
ilerledikçe bizim de erişimimiz çok kolay oluyor. Ben dışarıdan şöyle bir ekol eğitim aldım. Bilişsel
davranışçı terapi ekolünün eğitimini aldım. Kendimi ona yakın gördüğüm için bu alanda ilerlemek
istedim. Şu anda bilişsel davranışçı terapi ekolü ile çalışmaktayım, gelecek için de belki çift terapisi
eğitim almayı düşünüyorum dışarıdan yine. Şu an bireysel çalışma taraftarıyım ben, teke tek
görüşmeler o yüzden yeterli oluyor mu? Tabii ki diğer ekollerle de eğitimlerini alınarak desteklenebilir.
Ama dediğim gibi yine ben lisansı alındığı için zaten çok da dışarıdan eğitime taraftar değilim açıkçası.

E.D.: Görüşme teknikleri dersi ve klinik
testler derslerinden mi bahsediyorsun?
E.T.: Evet. Yani bu tarz dersler aldık
zaten. Yani bunun sınavlarını verdik.
Başarılı olduk bir şekilde, herkes için
yani, bütün lisans lisans öğrencileri için
gerekli. Aynen bu durum geçerli.

E.D.:İş hayatıyla ilgili beklentilerin neler
söyledin aslında ama bu soru özelinde
cevap verecek olursan ne dersin?

E.T.: İş hayatından beklentilerim... Yani
şöyle açıkçası ben hep bu şekilde
ilerlemek istiyorum. Hep bireysel ve
yetişkin alanından ilerlemek istiyordum.
Bunun üzerine bütün çalışmaları ve
okumaları aynı zamanda dışarıdan da
eğitim almam gerekiyorsa bunun.

üzerine hep...Aslında şöyle: Umduğumu buldum ben. Şanslı bir yeni mezun olduğunu düşünüyorum 
açıkçası. Çünkü istediğim şekilde bir düzende iki buçuk üç aydır yaklaşık buradayım. Düzen olarak seviyorum 
yani. Çalışma saatlerini de kendim ayarlayabildiğim için. Aslında birazcık da hayal.. Yani hayalin ne ise ona 
göre bir şekle şekillendiriyorsun diye düşünüyorum



E.D.: Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ne şekilde
aldın?

E.T.: Ben bir tane kurumdan aldım bu eğitimi. Bir
hocamız verdi. Evet, onun süpervizyonlarına katıldım,
süper vizyonlarla destekledim bu süreci aslında. 2
buçuk üç aylık süreçti bu eğitim. Modül modüldü
yani. Daha sonra da işte süpervizyon aşaması oldu.
Yaklaşık 1 ay kadar. Arada hala hocamla iletişim
halindeyim takıldığım illa ki oluyor tabii ki. Yani
kendim yine okumalar yapıyorum ama zorlandığım
kısımlar olduğunda kendisiyle iletişime geçerek bunu
böyle destekliyorum………………………………………………….

E.D.:Peki danışan görmek özelinde konuşacak
olursak olmazsa olmaz kavramlar neler? Iyi bir
dinleyici olmak dışında?

E.T.: Kavramlar.. , yani hangi ekolden ilerlemek
istiyorsan teknikleri bilmek çok önemli. Şimdi biz evet
görüyoruz, yazı olarak görüyoruz, okuyoruz, kendimizi
işte ders çalışır gibi o ekole çalışıyoruz ve veriyoruz
ama kendini şu şekilde destekleyebiliyorsun. Onu
gördüğün zaman yani o danışanı o odada gördüğün
zaman anlattıklarını dinlediğim zaman aslında birazcık
da şeye çıkıyor bu olay bence... Nasıl anlatabilirim?
Pratiğe dökme diyelim yani teorideki bilgiyi pratiğe
dökme. Bu da bence göre göre, farklı insanlarla
iletişim kura kura, farklı danışanlar ala ala çünkü
herkesin hikayesi farklı, ilerlemen gereken teknik
farklı yani bildiğin doğru var evet ama farklı şeylerle
desteklemen gereken zamanlar olabiliyor işte bu
yüzden tek bir ekolden ilerlemek aslında bazen yeterli
kalmıyor diye düşünüyorum ben. o yüzden farklı
ekollerin de eğitimini almak istiyorum.
E.D.: Farklı ekollerin eğitimini almak istiyorsun bir
de çalışma ekonomisinde birinci sınıf öğrencisisin.
Nasıl bunları birleştirmeyi düşünüyorsun iş
hayatında mesela? Nasıl kullanacaksın?

E.T.:Bu ikinci üniversiteye kayıt olmamın
sebeplerinden bir tanesi aslında ilerde fikrim değişir
ve bireysel çalışmak istemezsem iki bölümü birleştirip
farklı bir alana yönelirim diye oldu. Aslında birazcık
tesadüfi. Sonuçta çalışma ekonomisi, şirket insan
kaynakları gibi alanlarda ilerliyor. Psikoloji de bence
insan kaynaklarında ve çalışılması da aslında çok
gerekli bir şey, umarım değeri artar
Türkiye'de de. Bunlar eğer gelecek odaklı düşünecek
olursam dedim kendi kendime neden olmasın? İki
alanı birleştirip çok güzel bir yerde olabilirim diye
düşündüm açıkçası.

E.D.: Peki soracak olursam neden endüstri örgüt 
psikolojisi değil de çalışma ekonomisi diye... Ne 
dersin? 

E.T.:Güzel. Çünkü şöyle ki Türkiye'de maalesef 
endüstri ve örgüt psikolojisi henüz ki yeterli 
tanınırlıkta değil. Keşke olsa. Keşke hepimizin önüne 
böyle bir alan açılsa ... Bu kadar psikolog klinik 
psikolojiye zorunlu olarak yönelmese en azından ben 
böyle düşünüyorum, kişisel görüşüm. Şu anda 
bölümünü bitiren herkes klinik psikoloji yapayım, 
kendi kliniğimi açayım mantığında açıkçası. Soruya 
dönecek olursak da çok özür dilerim birazcık dağıttım. 
Çalışma ekonomisi de bence güzel, güncel bir alan 
yani evet iş ve örgüt psikolojisinin henüz bir tanınırlığı 
yok ama yani neden belki ilerde birleşmesin ki?. 
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Ben biraz da gelecek odaklı düşündüm dediğim gibi. Belki hayaldir havada kalır bilemiyorum tabii ki ama

hani kendim o şekilde belki ilerlerim, belki bir farklılık yaratırım yani bilemeyiz şimdi diye düşündüm.

E.D.:Yani güzel bir yaklaşım kendi adına.Peki sence endüstri örgüt psikolojisinin insan kaynakları alanında

değerinin bilinmemesi meslek yasasının olmamasından mı kaynaklanıyor?

E.T.:Hmmm meslek yasasının olmasından da kaynaklanıyor kesinlikle ama bence işverenler yani büyük

kurumların özellikle şirketler için konuşalım mesela yeterli istihdamı sağlamadığını düşünüyorum. Yani

işverenler bence bunun bilincinde değil ve daha psikoloji ile iş hayatının nasıl bağdaştıracakları konusunda

çok da iyi düşündüklerini sanmıyorum.

GELECEĞİNDE İK VAR.

E.D.:İyi düşünmekten kastın nedir?

E.T.: Derken onu da açıklayayım hemen.

Bir şirkette psikolog düşünelim. İşçi

alımını o psikolog yapsa ya da atıyorum

işçilerin refah düzeyi nasıl arttırılabilir?

İşçinin doyumu nedir? Bunlar araştırılsa

bir psikolog tarafından önü çok açık,

güzel bir alan ama iş verenler bence

birazcık kolaya kaçıyor ve bunun

bilincinde değiller. Yani ayriyeten

insanlar yani daha doğrusu işverenler

psikoloğa da maaş ödemekten çekiniyor

mu denir.? Artık ne denir bilemedim tam

ama ben öyle düşünüyorum en azından

bu konuda.

E.D.: İşverende veya çalışma 

arkadaşlarında aradığın özellikler 

nedir peki?

E.T.: Yani grup çalışmasına yatkın olması çok önemli faktör bence bir şeyler yapılıyorsa kurumda -kurum 
içi konuşayım- bireysel yapılmamalı bence. E birazcık” O kurumu daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi 
Kurumu nasıl geliştirebiliriz?” odaklı düşünülmeli diye düşünüyorum. Bireysellik işin içine girince birazcık 
bencillik oluyor. Bencillik olduğunda da bu sefer kurumdan çıkıyor. Yani kurum ilerlemiyor. Herkes kendini 
fazla düşünüyor ve tabii ki düşünmek durumundayız ama bir kurumda hep birlikte çalışıyorsak biz iş 
arkadaşıysak bu kurumun da refahını sağlamak için olmalı diye düşünüyorum ya da kurumun kurum 
olarak motivasyonunu artırmak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum çok önemli bir faktör. Yani bu süreçte 
ben kendi kurumum adına konuşayım. Biz hep bir şeyleri birlikte ve kurumumuz için yapıyoruz. O yüzden 
de ben açıkçası keyif alıyorum ve işime daha büyük motivasyonla geliyorum.



E.D.:Anladım. Yani şu anki işinden memnunsun.

E.T.: Evet şu anki işimden memnunum.

E.D.:Yani örgütüne bağlılığın var diyebiliriz. Bu
durumda.

E.T.: Evet evet kesinlikle.

E.D.: Peki bir işveren örgüte bağlılığı sağlamak için
ne yapmalı sence? İşveren örgüte bağlılığı sağlamak
için ne yapmalı

E.T.: Çalışanlarına motivasyonel görüşmeler yapabilir
mesela. ne diyeyim yani yoklama gibi hani haftada bir
kere de olsa bir sormalı mesela” her şey yolunda mı?,
Bir sıkıntı var mı?” gibi.

E.D.:Yani kendi yaptığı iş açısından mı yoksa
arkadaşlarıyla astlarıyla üstleriyle ilişkisi açısından
mı yoksa hepsi mi?...................................................

E.T.:Yani ast üst ilişkisi evet tabii ki giriyor her alanda
var ama olur en azından görünmez yapabilmek
önemli bence. O ast-üst ilişkisi bilmiyorum yani çok
benlik değil, onu görsem büyük ihtimalle işimden
soğurum sonra bir tık çünkü dediğim gibi ben kurum
taraftarıyım yani ben bu kurumda çalışıyorsam biz bu
kurumda çalışıyorsak ve iş arkadaşı kurum için bir
şeyler yapıyoruz, yapmalıyız.
Yani kendi refahımızı sadece göz etmek çok da doğru
gelmiyor bana açıkçası. Şunu da eklemek istiyorum,
kurumun adı duyulunca otomatik olarak çalışan sen
bireylerin de adı duyulur en azından kendim için
bunu söyleyebilirim. E bu da tabii ki hepimiz artı
sağlar yani önce kurum o yüzden kurumun adı bir
duyulsun, sonra da zaten bireysel olarak bir şekilde
ilerliyor süreç. Bence maddi ve manevi bu arada, ikisi
de ………………………………………………………………………
E.D.: Anladım çok haklısın. O işe başlayabilmek için
genel olarak neler gerekiyor sence? Yani iş arama

sürecinde seni en çok zorlayan ve senin için en çok
kolay olan şeyler neydi?............................................

E.T.: İş arama sürecim benim biraz uzun ve sıkıntılı bir
süreçti yani ben psikolojik olarak o süreçte çok
sarsıldım çünkü şöyle ben kendi eğitimlerime
güveniyordum. Ben yaptığım, yapacağım şeye
güveniyordum. Yeni mezunsun bir de kaygıların var
çok normal. Bunlar çok çok normal bir süreç, doğal
bir süreç ama işverenden geri dönüş alamıyorsun ya
Bir mailine bile bir CV gönderiyorsun yani.
“Tamam, evet mailiniz bize ulaştı.” şeyini bile
görememek de çok motivasyon kırıyor, yani bunu ben

sadece bir kurumda yaşamadım, birçok kurumda
yaşadım. Hiçbirinden geri dönüş alamadım ya aldığım
da oldu tabii ki ama çoğundan geri dönüş alamayınca
bu sefer de kendini sorguluyorsun sürekli. "Neden
olmuyor? Sen yani güveniyordun kendine yapacağın
işe güveniyordun.". Kendini kanıtlamana izin
vermemeleri aslında durumu biraz zora sokuyor.

E.D.:Yani anlayabiliyorum ben de şu an o süreçte
olduğum için. Peki bu durumdan kendini çıkarmak
için ne yapıyordun? Birinden destek alıyor muydun
profesyonel veya kişisel?

E.T.: Şöyle açıkçası ben profesyonel bir destek almayı
çok istedim ama maddi olarak zor bir süreç
geçiriyordum. Bu yüzden alamadım ama hep yakın
arkadaş çevremle paylaşıyordum Yani onlar bana
destek oluyordu ki ailem de aynı şekilde. Hani şey
oluyordu geri dönüşleri: “Daha yeni mezunsun,
önüne çok fırsatlar çıkacak.” Aslında hepimizin bu
süreçte duyduğu az çok şeyler.

E.D.:Aşağı yukarı ne kadar sürede iş arama
sürecinin?................................................................

E.T.: Benim iş arama süreci yaklaşık... Okulu bitirdim.
Memleketime döndükten bir ay sonra falan sonra da
bir buçuk ay sonra son buldu kesin olarak.

E.D.: Bir buçuk ay sonra... Ben daha uzun olduğunu
düşünmüştüm…………………………………………………………

E.T.: Ya da işte bu birazcık da psikolojik sağlamlık da
giriyor işin içine Burada. Ben daha sabırsız insanım
mesela. Hemen olsun şimdi olsun öyle düşündüğüm
için birazcık daha çok yıprandım bu süreçte.

E.D.: Şu anki mevcut işini nasıl buldun?

E.T.: Mevcut işimi aslında biraz tesadüfi buldum. Yani
şöyle oldu: benim erkek kardeşimin okuduğu okulun
kurumsal danışmanlığını bizim kurumumuz almıştı.
Veli toplantısına gittiğimizde kurumun sahibi ile
orada tanıştım. Selamlaşma, birazcık muhabbetten
sonra işte kendimden bahsetmeye başladım,
meslektaşız. Sonuçta o da işte hani “Gel bir çayımızı
kahvemizi iç, bir oturup muhabbet edelim, daha
detaylı konuşalım.” dedi sağ olsun. Sonra o hafta
sonunda görüştük işte bana çalışma prensiplerinden,

kurumdan falan bahsetti. O da aslında zaten benim
de tam istediğim, hayalini kurduğum şeydi aslında bu
şekilde çalışmak. her şey okeylendi, sonrasında ben
başladım. Beni de daha detaylı tanıdı zaten kendisi.

E.D.: Anladım. Peki bu bir buçuk aylık süreçte sence
neden işsiz kaldın?

E.T.: Yani açıkçası ben yine söylüyorum ben kendi
eğitimlerimden ya da işte okuduğum okuldan çok
emindim yani. Yani çok memnundum, iyi kötü
bitirdim. Yani iyi bitirdim bence. Dediğim gibi aslında
süreç şöyle ilerleseydi belki daha çok motivasyonum
sağlanabilirdi yani. Birçok işyerinden “Teşekkürler
başvurunuz bize ulaştı, geldi, işte CV'niz bizde,
değerlendirme sürecindesiniz.” gibi bir şeyler
alabilseydim ben eğer daha iyi olurdu. Neden işsiz
kaldım çünkü çok çok fazla alanında mezun var,
onların önüne geçebilmek için aslında yaptığım birçok
şey de vardı ama o dönem o bir buçuk aylık süreç için
konuşayım, herkesin kadrosunda zaten psikolog vardı
özel sektörde. Aynı zamanda devlete girmek için bir
şey yapmadım açıkçası çünkü özel düşünüyordum
zaten. Bu şekilde düşünüyorum da bu yüzden işsiz
kaldım bence.
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E.D.:Kendime, eğitimlerime çok
güveniyordum birçok şey yaptım edin. Onlar
terapi eğitimleri almak mıydı?

E.T.:Terapi eğitimleri almak aynı zamanda hani
sadece CV üzerinden bir insanı
değerlendirmek de bana çok doğru gelmiyor.
Bir CV gönderiyorsam bir yüz yüze görüşmeye
davet edilirim, herkes için bu geçerli bu
arada. Biz eğer 10 tane psikolog olarak yer bir
yere CV gönderiyorsak bir 10 kişi yani bir
çağrılır arada torpil olmadan. Yüz yüze bir
görüşülür, görüşülmeli bence. Yani öyle
söyleyeyim. Oturuş, duruş, konuşma, kendini
rahat ifade edebiliyor mu? Edemiyor mu?
onlar görünür onlar arasından bence
değerlendirme yapılır, yapılmalı.

E.D.:İşverenler bunu yapmıyor mu yani
sence?

E.T.:Bence yapmıyorlar. Ben bu süreçte bunu
iyi anladım.

.E.D.:Peki kendini düşündüğünde sence seni neden tercih ettiler? Yüz yüze görüştüğün için mi yoksa

başka şeylerden dolayı mı?............................................................................................................

E.T.:Yani başka şeyler derken... Torpili mi kastediyorsun? Yok, torpil olduğunu düşünmüyorum. Şimdi

bir işverenle kurumda çalışacak olan kişi arasında bir yüz yüze görüşme en azından.. Bir elektrik…Bir

kuruma adaptasyon sağlayabilecek mi? Beklentisi hem kurumun hem kişinin beklentileri aynı mı, değil

mi? Bunlara bence bir işverenin bakması gerekiyor. Bizim benim çalıştığım kurumla kurum sahibi

arasındaki diyalog yüz yüzeyken çok olumlu yönde ilerliyordu zaten. Ben bunu görmüştüm.

Elektriğimiz tutmuştu artık elektrik deniyorsa elektrik diyelim bu tutmuştu yani onun beklentisi de

aslında aynıydı Benimle. Zaten benim için de çalışma şekli hep hayalini kurduğum bir şeydi dediğim

gibi. O yüzden oldu bence.……………………………………………………………………………………………………………….

E.D.:Sence mevcut durumda genel olarak
işsizlik neden çok?

E.T.:Çok fazla mezun var, çok az istihdam oranı
var. Dediğim gibi araya maalesef ki torpilin de
çok girdiğini ben gördüm bu süreçte. Evet
bunlar çok etkiliyor. Yani çok fazla mezun
olması zaten birinci faktör. Yeteri kadar..
Herhangi bir mezun -sadece kendi alanım için
konuşmayayım- yeteri kadar kurum yok,
kurum kapasiteleri dolu zaten. Ha bir de şunu
da eklemek istiyorum, kurumlar özellikle şey
için konuşalım. Gerçi devlet de giriyor bunun
içine ama özel sektörde kurumlarda çalışan
insanlar artık yaşı gereği çok ileri yaşta olup
hâlâ çalışmaya devam ettikleri için bizleri
mezunları maalesef ki fırsat kalmıyor.
Bu da çok büyük bir etken mesela aslında o
insan hani keşke şartlar elverse de yeteri
kadar emekli maaşı alınsa ya da ne bileyim
başka şeyler maddi manevi diyelim bunlar
sağlansa zaten o insan çıktığı an otomatik
olarak yeni mezuna da fırsat kalacak. Ha bir
de şunu da ekleyeyim, yeni mezun olduğu için
kişiler otomatik olarak kendini geri çekiyor
aslında. Bir deneyim arıyorlar ama şöyle de
bir şey var ki
bize o deneyim fırsatını sunmazlarsa yeni
mezun sürekli olarak yeni mezun olarak
kalacak.……………………………………………………….

E.D.:Katılıyorum.

E.T.:O fırsatı sunmuyor hiçbir işyeri aslında.

E.D.:Peki son olarak psikolojiden mezun olup iş

arayanlara neler söylersin? Neler tavsiye edersin?

E.T.:Zor bir süreç. Evet, yoğun bir süreç kaygılı bir süreç.

Ben bunların hepsini yaşadım ki üzerinden çok da zaman

geçmedi hâlâ da etkilerini yaşıyorum ama şöyle ki bence

bildikleri yoldan şaşmasınlar, neyi istiyorlarsa ona

yönelsinler. Hani «Aman ya 2-3 ay çalışayım deneyim

olsun.» değil, “Hayır ben bunu istiyorum, bu olana kadar

da uğraşırım bulurum bir şekilde.”. O motivasyonu

kaybetmemek o süreçte işte bence çok önemli. Psikoloji

açısından motivasyonun ne kadar yüksekse bir şeyleri

yapmaya da o kadar hevesli oluyorsunuz. Ben o

motivasyonu kaybetseydim belki de bu görüşmeye bile

GELECEĞİNDE İK VAR.
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gelmeyecektim ve şu anki işimde
olmayacaktım o çok önemli. Bunun dışında
güzel bir CV hazırlamaları bence. Özellikle
renkli bir CV dikkat çekiyor diğerlerine göre,
bence ayırıyor. Bu hangi kuruma
göndereceğinize göre de değişir ama güzel bir
CV, net olması bence çok önemli. Yani boşa
doldurulmuş olmak için doldurmak… Ben çok
o taraftar da değilim. Neyse oydu yani.
Aldığım eğitimler, lisanslarım bunlar... Çok da
hani bilmem süslemeye gerek yok diye
düşünüyorum.

E.D.:Sence işverenler CV'de de neye
bakıyorlar? Mesela fotoğraf olması veya
olmaması çok şey fark edebiliyor.

E.T.:Evet, fotoğraf kesinlikle olmalı Bence. Ben
CV'mi hazırlarken ilk önce fotoğrafımı sonra
eğitimlerimi, ay pardon lisansımı sonra
eğitimlerimi, katıldığım önemli kongreler
varsa ne önemli olarak dikkat çekebilecek
onları koymuştum. Fotoğraf etkiliyor çünkü ilk
izlenim diye bir şey var. Yani bu işte X kişisi..
ben kiminle tanışacağım, kimi alacağım?
Bence önemli bir izlenim diye düşünüyorum
güzel bir fotoğraf.

.E.D.:Anladım. Röportajımızı sonlandırıken ,

senin eklemek istediğin bir şey var mı?

E.T.:Umarım hayalleri ve hedefleri

doğrultusunda gidebilir herkes şartlar

elverdiğince ülke şartlarını çok da maalesef

mümkün olmuyor ama herkese başarılar

diliyorum ama en önemlisi motivasyonlarını

kaybetmesinler. Evet zor bir süreç, kaygılı bir

süreç ama geçiyor bir şekilde.

GELECEĞİNDE İK VAR.

Geriye dönüp bakıyorum şu 3 aylık süreçte,
yaşadığım kaygı-stres çok normalmiş ama
yaşanması gereken bir süreç çünkü herkes bunu
yaşıyor çünkü tek değilsin, tek olmadığını
kendine hissettirmek çok önemli.

E.D.:Tek olmadığını hissederek ayakta
kalabildim psikolojik sağlamlığını koruyabildim
diyorsun.

E.T.:Aslında evet bunu hep hatırlattım kendime,
yani bu süreci herkes yaşıyor, herkes de
zamanında yaşadı benimle aynı durumda olan
herkes. Bir şekilde sonu vardı. Bitiyor, yani sonu
olmayan bir şey yok sonuçta ve geçti yani şu
anda güzel bir anı olarak kaldı.
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https://www.youtube.com/watch?v=Aq6y3RO12UQ

https://www.youtube.com/watch?v=LVCYmO1agUM

https://www.youtube.com/watch?v=b56eAUCTLok
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