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Olumlu bir çalışan deneyimi, soğuk bir kış sabahının kör karanlığında bizi yataktan kalkmaya motive 

ederken olumsuz bir çalışan deneyimi bir işimiz olmasına rağmen her gün kariyer sitelerinde gezinip iş 

ilanlarına başvurmaya motive eder.  

Gallup’ın sitesinde yer alan en güncel araştırma sonucuna göre hâlihazırda bir işi olan kişilerin yüzde 51’i 

aktif olarak iş arıyor.  

Çalışan deneyimi üzerine çalışan 10 kişiye çalışan deneyiminin tanımını sorsak 10’u da bambaşka 

cevaplar verecektir. Bu tanımlardan bir tanesi şöyle olur: “Çalışan deneyimi, çalışanların çalıştıkları şirket 

ile olan etkileşimlerine ilişkin algılarının tamamıdır.” Başka bir tanım da “Çalışan deneyimi, çalışanın 

kurum ile çıktığı bir yolculuktur.” olabilir.  

 

Çalışan deneyiminin en çok karşılaştırıldığı diğer iki kavrama göz gezdirelim: 

1- Çalışan Yaşam Döngüsü (Employee Life Cycle / ELC) 

"Çalışan Yaşam Döngüsü", İnsan Kaynakları’nın ana uğraşı olan önemli bir alandır. Kişinin iş başvuru 

süreci, işteki ilk gününde hangi imkânların sağlanacağı veya istifa ve işten çıkarma süreçlerinin nasıl 

olacağına odaklanan alandır. Çalışan deneyiminin bir parçasıdır, ancak kendisi değildir. İnsan 

Kaynakları’nın bugünkü odağı ağırlıkla çalışan yaşam döngüsüdür, gelecekteki ana odağı ise çalışan 

deneyimi olacaktır. Çalışan deneyimi en çok çalışan yaşam döngüsü ile karıştırılır.  

Çalışan yaşam döngüsünün 7 stratejik aşaması vardır: 

1. Adayı Çekme 

https://www.gallup.com/workplace/242252/employee-experience.aspx


2. İşe Alım 

3. Oryantasyon 

4. Gelişim 

5. Yetenek Yönetimi 

6. Elde Tutma 

7. Çıkış Süreci 

Bu aşamaların tamamında iyi bir deneyim sağlanıyorsa o kurumda olumlu çalışan deneyimi için en önemli 

adımlardan biri atılmış demektir. 

2- Çalışan Bağlılığı 

Çalışan bağlılığı denildiğinde ilk akla gelen ve araştırmalarının odağını bu tarafa taşıyan ilk kurum olma 

özelliğini taşıyan Gallup’ın konu hakkındaki araştırmasına göre, 

• Her 10 çalışandan sadece 3’ü, işini yapması için ihtiyacı olan ekipmanın kendisine verildiğini 

düşünüyor. 

• Her 10 çalışandan sadece 4’ü, iş yerindeyken en iyi yaptığı işi yapması için olanak sağlandığını 

düşünüyor.  

• Her 10 çalışandan sadece 3’ü, son 7 gün içinde işini iyi yaptığına dair övgü ya da takdir aldığını 

söylüyor.  

Tüm bu düşünceler olumsuz çalışan deneyimine işaret ederken, düşük bağlılık oranlarının sebeplerine 

dair de öngörü sağlıyor. Çalışan deneyimi olumsuzsa, çalışan bağlılığı da düşük olacaktır. Aralarında 

korelatif bir ilişki var. Ancak çalışan deneyimi, çalışan bağlılığından daha bütüncüldür. 

O halde çalışan deneyimi neleri kapsar? 

• Ofisin penceresinden baktığınızda gördüğünüz yeşil alanı, 

• Sizi kanatları altına alan mentorunuzu, 

• Evden çalışma talebinize tepki veren yöneticinizi, 

• İşe girişte sizden istenen evrakların listesini, 

• Çalışma arkadaşlarınızla adil oranda maaş artışı alıp almadığınızı, 

• Kahveyi otomatik kahve makinesinden ya da çaycının elinden içip içmediğinizi kapsar. 

Globoforce’un yaptığı olumlu çalışan deneyimi anketine 43 ülkeden 22 bin kişi katıldı. Ankete göre, 

olumlu çalışan deneyimi yaratmak için en kritik 6 faktör şunlar: 

• Kurum içi güven 

• İş yerindeki sosyal ilişkiler 

• Anlamlı işler yapma 

• Geribildirim ve gelişim 

• Yetkilendirilme ve fikir beyanında bulunma 

• İş özel yaşam dengesi 

London Business School’un Finans hocalarından olan Alex Edmans’ın makalesinde “Amerika’da 

Çalışılacak En İyi 100 Şirket” listesinde yer alan şirketlerin hisse senedi getirisinin liste dışındaki şirketlere 

kıyasla yüzde 2,3 ila yüzde 3,8 daha yüksek olduğu belirtiliyor. Başka bir deyişle, işveren markası güçlü 

olan şirketlerin kârlılığı daha yüksek. O halde kâr oranı yüksek işletmeler yaratmak için müşteri deneyimi 

ile çalışan deneyimi süreçlerinin kol kola yürümesi doğru bir seçenek olabilir. Adobe firması, 2016’da 

Müşteri ve Çalışan Deneyimi isminde bir departman kurarak bu iki alanın birlikte çalışabileceğini 

gösterdi. 

https://www.gallup.com/workplace/243578/employee-experience-engagement-difference.aspx
https://resources.globoforce.com/papers/financial-impact-employee-experience-ibm
http://faculty.london.edu/aedmans/RoweAMP.pdf


Müşteri deneyimi ile çalışan deneyimi bir elmanın iki yarısı gibidir. Müşteri deneyimi yönetimindeki 

örnek uygulamaları ile tüm sektörlere ilham veren Zappos‘un kurucusu Tony Hsieh der ki: 

“Başarımızın sırrı çalışanlarımıza değer vermekten ve 7/24 kesintisiz canlı hizmet veren müşteri 

servisimizden geliyor. Sunduğunuz ürün ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer kaliteli bir müşteri 

hizmeti sunmuyorsanız, hedeflerinize ulaşamazsınız. Başarılı bir müşteri hizmeti için ise, mutlu çalışanlara 

ihtiyacınız var. Kısaca başarının sırrı çok basit: Çalışanlarına değer ver ve iç dinamiklerini ortaya çıkart!” 

Virgin Havayolları’nın kurucusu Richard Branson, çalışan deneyiminin önemini şunları dile getirerek 

ustalıkla özetliyor: 

“Benim felsefem her zaman şöyleydi: Birinci önceliğiniz çalışanlarınız, ikinci önceliğiniz müşterileriniz ve 

üçüncü önceliğiniz paydaşlarınız olursa etkin bir şekilde sonunda paydaşlarınız iyi durumdadır, 

müşterileriniz daha iyi durumdadır ve çalışanlarınız mutlu olur.” 

Peki, çalışan deneyimi nasıl iyileştirilir? 

1. Eğer çalışan deneyimini iyileştirme yönünde ilk kez adım atan bir organizasyondaysanız ilk adım bilgi 

toplamak olmalı. Çalışanların öncelikli ihtiyaçları nelerdir ve onlar için neler “olsa iyi olurdu” 

kategorisindedir? Örneğin, son dönemde turnover arttıysa çıkış mülakatlarının ciddiyeti artmalı, bu 

görüşmeler yoksa yapılmalı. Ve toplanan veri ciddiyetle analiz edilmeli. 

2. Dürüst iletişimin önünü açın. Eğer çalışanlar fikirlerini açıkça söylediklerinde başlarına bir şey 

gelmeyeceğini bilirlerse gerçek düşüncelerini öğrenmek için çıkış görüşmesini beklemeniz gerekmez. 

Bunun için negatif geribildirimi pozitif tutumla karşılayabilecek yöneticiler ve İnsan Kaynakları duruşu 

oluşturabilmek gerekir. Gelen öneri ve şikayetlerle ilgili aksiyon alın ve bunu gösterin. Qualtrics 

tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD’deki çalışanların yüzde 60’ı fikirlerini rahatça iletebilecekleri 

bir iletişim platformu olduğunu belirtirken sadece yüzde 30’u, fikirlerinin işveren tarafından aksiyona 

dönüştürüldüğünü belirtiyor. 

3. Teknolojiden faydalanın. Özellikle iletişim araçları olarak teknolojiye yatırım yapmak önemli bir 

başlangıç. Modern intranet araçları ile çalışanlar oryantasyon sürecinden itibaren ihtiyaç duyduğu 

bilgiye ve desteğe anında ulaşabilir. Yetenek yönetimi alanında çalışan SilkRoad’un araştırmasına 

göre, sadece oryantasyon süreci iyileştirilerek çalışan bağlılığı yüzde 53 oranında artırılabilir. 

4. Açık iletişim yukarıdan aşağı doğru başlar. Bain tarafından yapılan araştırmaya göre, çalışanların 

yalnızca yüzde 40’ı çalıştıkları şirketin stratejisini ve hedeflerini bildiğini söylüyor. Kapalı kapılar 

ardında alınan kararlar, güven ortamını sarsıcı niteliktedir. Şirket stratejiniz ve çalışanların günlük 

işleri arasındaki sebep sonuç ilişkisini anlatın. Büyük resimde yaptığı işin neye etki ettiğini fark eden 

çalışanlar işlerindeki anlamlı amaç ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Gündemde olma süreleri farklılık 

gösterse de her bir iş, şirket stratejisi ve hedefleri için aynı değere sahip olmalıdır.  

5. Başarının farkında olduğunuzu gösterin. Bu, bazen bir probleme çözüm bulunduğunda kutlamak için 

o öğle yemeğini her zamankinden farklı bir yerde ekipçe yemek kadar basit olabilir. Ya da yöneticinin, 

astına o günkü katkısına teşekkür eden bir eposta göndermesi kadar hızlı olabilir. Önemli olan sadece 

“seni ve katkını görüyorum” mesajını iletmektir. 

6. Esneklik fikrine esnek yaklaşın. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkânı, rotasyon gibi 

farklılıklara olanak sağlayan iş yerlerinde kişilerin kişisel ihtiyaçları daha yüksek oranda karşılanır. 

Örneğin, sabah erken saatte çalışıp akşamüstü çocuğunu okuldan almayı önemseyen bir ebeveyn 

veya kendini hasta hissettiğinde evden çalışabilmesinin önü açılan kişi daha olumlu bir çalışan 

deneyiminden bahsedecektir. 

Yönetim trendlerinde önde olan Airbnb, BMC, Ubisoft, Nike gibi şirketlerde artık Chief Employee 

Experience Officer'lar var.Ancak çoğu şirkette bu konu İK’nın görev alanı olarak görülüyor. Bu noktada 

belirtmek gerekir ki, çalışan deneyiminden yalnızca İnsan Kaynakları departmanı sorumlu değildir. 

https://www.qualtrics.com/employee-pulse/#section1
https://www.qualtrics.com/employee-pulse/#section1
http://hr1.silkroad.com/state-of-talent-2017
http://www.bain.com/about/people-and-values/our-team/profiles/chris-zook.aspx


Şirketteki tüm liderler sorumludur. The Social Workplace araştırmasına göre, işten ayrılanların yüzde 75’i 

işlerini değil yöneticilerini bırakıyor.  

Özetle, artık çalışana da müşteriye yaklaşır gibi yaklaşmak gerekiyor. Çalışan deneyimini iyileştirmek için 

atılacak adımlar geleceğin yönetim anlayışına yön verecek. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 

http://thesocialworkplace.com/2011/08/social-knows-employee-engagement-statistics-august-2011-edition/
https://hbrturkiye.com/blog/calisanlarinizin-is-aramasina-son-verecek-yonetim-trendi

