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Son üç sene içerisinde Yapay Zeka, algoritma ve otomasyon 
çağına ayak uydurabilecek ve önümüzdeki on sene içerisinde 
ortaya çıkacak mesleklerle alakalı bir rapor hazırlamıştık. Şimdi 
de gelişmiş teknoloji ve COVID-19 pandemisi ışığında şekillenen 
yeni iş gücünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan 
geleceğin 21 İnsan Kaynakları mesleğini sizlere sunuyoruz. 
  



 
 
 
Bir süredir işin geleceği hakkında konuşuyor ve ilerliyoruz fakat bunun bir kısa 
yolu, kestirmesi yok: Yürüdüğümüz yol bizleri insan kaynakları fonksiyonundan 
geçmeye zorluyor ve bu uğurda hedefe ulaşmamızı sağlayacak anahtar, geleceğin 
yeni İK meslekleri.  
 
Hepimiz işin geleceğini düşünürken COVID-19 krizi bizleri “işin bugünü” hakkında düşünmeye sevk etti. 
Kafamızda “Herkes evden mi çalışacak?”, “Robotlar daha çok kullanılır hale mi gelecek?”, “Esnek çalışma 
ekonomisi yok mu olacak yoksa sayıca artacak mı?” gibi sorular dönüyor fakat pandeminin uzun 
dönemdeki etkilerini kestirmek şimdilik çok güç. Yine de pandeminin iş gücündeki değişimi 
hızlandıracağını ve dijital yollarla yapılabilen işlere talebi arttıracağını biliyoruz. 
 

Geleceğin Meslekleri 
 
Sizler için gelecekteki 21 İK mesleğine dair bir öngörü raporu hazırladık. Bu mesleklerin karşı karşıya 
kaldığı ortak tehdit unsuru,  İK’nın insanlarla bağ kurma ve yeni, heyecanlı, kalıcı iş stratejileri yaratmaya 
ilişkin iddiasını yerine getirirken bir yandan da herhangi bir işletmenin en önemli varlığını güçlü 
kılabilmek, yani insan olabilmek.  
 
Koronavirüs dünyada yolculuk etmeyi sürdürürken ekonomiyi, iş gücünü ve işin geleceğini de yeniden 
şekillendirmeye devam edecek. Değişimin hızı, şirketlerde İK’nın önemini daha çok gösterecek. İşi yapış 
şeklimiz, kullandığımız mevcut teknoloji araçları, nereden nasıl çalıştığımız meselelerinde muazzam 
değişimler yaşanırken çalışanlar da uzman oldukları alandaki yeteneklerini geliştirmek ve açıklarını 
kapatmak için yüzlerini işverenlerine dönüyor. 
 
Ayrıca yeni çalışma şekillerine, kurumda öğrenme ve katılımcılık üzerine kafa yorarken İK liderlerinin de 
kendi misyon ve amaçlarını sürekli yeniden değerlendirmeleri gerekiyor. Değişim sürecinde çalışanlar 
desteği büyük oranda iş verenden almak durumundayken değişen rollerin gerektirdiği becerilere dair 
pek az yol gösteriliyor ve yapılan değişiklikler, kaydedilen ilerlemeler birebir değil de daha çok silolar 
halinde kişiye dokunmadan gerçekleşiyor.  
 
İşin geleceği yolculuğunda kuruma harita çıkararak yol gösterebilmesi, çalışanları önümüzdeki on yıla 
hazırlayabilmesi için İK adına kader anına gelmiş bulunuyoruz. Aşağıda sayacağımız meslekler 
CHRO’ların, ekiplerinin ve çalışan bağlılığını yönetmek için yapılması gereken işlerin başarılı olmasını 
sağlamak için temel bileşenleri oluşturuyor.  
  



1- İK Veri Detektifi 
 

Özet: İK departmanı büyük oranda verilerle çalışan ve C-level (üst düzey) yöneticilere, iş gücünde 

yüksek performans elde edebilmek için birtakım iç görüler ve analiz sunan bir fonksiyon. Fakat bu işi 
yaparken karşılaşılan en büyük zorluklar doğru veriyi bulmak, temizlemek, arındırmak veya temin etmek. 
Birçok işletme son yıllarda veri bilimcileri işe almaya odaklanıyordu fakat bu ihtiyacın bir türlü 
kapatılamıyor olmasının sebebi, İK’nın öncelik verilen fonksiyonlardan biri olmamasıydı. Bu anlamda İK 
veri detektifleri (arka ofis fonksiyonu olarak), big data ticaretinde en gelişmiş araçları kullanarak aradaki 
farkı kapatmamıza yardımcı olacaklar. Görevleri ise aşırı yoğun biçimde birden fazla kişiye hizmet 
verirken veri ile yönetilen İK organizasyonunun bel kemiği olmak. Bu pozisyonda çalışan bir kişi bütün iş 
süreçlerinden kaliteli verinin toplanmasından, düzenlenmesinden ve saklanmasından sorumlu olup yine 
bütün kurum için sonuçlar ve içgörüler üretmekle yükümlü olacak. 
 

Gereken Beceriler: İK Veri Detektifi insan sermayesi yönetimi ve İK bilgi sistem verileri, çalışan 

anketleri, zamanlama ve öğrenme yönetimi sistemleri, yan hak platformları, ücret ve kariyer planlama 
dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan çalışanlara dair verileri toplayarak bunları işleyecek. Çalışan 
dönüşleri, yazıları, videoları, ses ve henüz yapılandırılmamış bilgileri de kullanılabilir veri kaynaklarına 
dönüştürecek. İdeal aday veriyi takip edecek ve işaret ettiği noktaları ortaya çıkaracak. Bu işe en uygun 
kişinin meraklı, yorulmak bilmeyen, dayanıklı, diplomatik ve “hayır”ı bir cevap olarak kabul etmeyen 
karakterde biri olması gerekli. Çünkü bu iş, ileri teknolojinin bir ürünü ve etik düzeyde en iyi örneklerin 
sergilenmesi gerekiyor. İK Analitiğinin, insanları izleyen büyük bir göz gibi kullanılma riski var dolayısıyla 
İK Veri Detektifinin işini düzenlemelere ve yasalara uygun biçimde yapmaya dikkat etmesi çok önemli. 
Ayrıca bu unvandaki çalışanların, kurumun geri kalanında söz konusu verilerin iyi ve öğrenme amaçlı 
kullanıldığı konusunda kamuoyu oluşturmaları da gerekli. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Veri içindeki eğilim ve tutarsızlıkları araştırmak.  
2. Bütün İK’da veri entregrasyonunun sağlandığından emin olmak. 
3. Ayrıntılar içinde boğulmamaları için diğerlerine yardımcı olmak. 
4. İnsanları veriyi etik sınırlar içinde, uygun biçimde kullanmaları için desteklemek. 
5. İK uzmanları ile işbirliği içinde olmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. İnsan kaynakları analitiği ya da benzer bir alanda en az beş (tercihen 10) yıllık tecrübe. 
2. Matematik, fizik, felsefe, ekonomi, hukuk veya muhasebe alanlardan birinde lisans derecesi. 
3. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri teknik boyutta algılama. Veri mühendisliği veya veri 

bilimi alanında tecrübe sahibi olmak. SQL, Phyton ve bulut alanlarında bilgi ve deneyim sahibi 
olması zorunlu. 

4. İyi iletişim becerileri ve empati. Gelişmiş düzeyde yazılı ve sözlü ifade becerleri. Teknik bulguları 
erişilebilir raporlar ve SSS formatında düzenleyebilme. 

5. Ekiple iyi iletişim kurma. Kurumun her alanından çalışanla iletişim halinde olmak. Gizliliğe önem 
vermek ise son derece önemli. 

 
 
 
*İK Veri Detektifi pozisyonu, İşgücü İstihbarat Biriminde çalışmak üzere açılan bir pozisyondur. Veri 
üzerine 5-10 yıllık tecrübesi olan bir aday arıyoruz. Eğer sizin deneyim ve tecrübeleriniz daha fazlaysa 
“İşte Davranış Birimi Yöneticisi” pozisyonuna başvurabilirsiniz. 
  



2- Uzaktan Çalışma Yöneticisi 
 

Özet: Kurum olarak COVID19 pandemisi sürecinde çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve 

topluluğumuzun iyi ve sağlıklı olması için tam kapasite evden çalışma düzenine geçtik. Pandemi 
sonrasında da evden çalışma düzeninin devam edeceği beklentisiyle, uzaktan çalışma deneyimini bu 
süreçte edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle çalışanlarımız ve kurumumuz için en uygun hale getirmek 
istiyoruz. Buradan hareketle uzaktan çalışan iş gücünde dahil olma ve bağlılığı incelemesi için bir Uzaktan 
Çalışma Yöneticisi arayışı içerisindeyiz. Bu pozisyonda çalışan kişi, kurumun bu iş için gerekli araçlara 
sahip olmasını sağlamaktan, İK süreçlerinden ve kurum içinde uzaktan çalışma sürecine dair mutlak bir 
başarı kültürü yaratmaktan sorumlu olacak. 
 

Gereken Beceriler: Uzaktan Çalışma Yöneticisi, evden çalışan herkesin işini en iyi şekilde 

yapabilmesi için gereken teknolojiye sahip olmasını sağlar. Yeni dijital katılım araçlarının (Krsip ve Muzzle 
gibi yeni yeni ortaya çıkan platformlar) değerlendirilmesi, bütçelendirilmesi ve sisteme dahil edilmesini 
sağlamak bu rolün başlıca sorumlulukları arasında. Adayların iletişim kurmak ve birlikte hareket etmek 
için sanal gerçekliğe kişisel bir ilgi duymaları gerekiyor zira uzaktan çalışmanın devamlılığı açısından 
oldukça önemli bir nokta. Bu alanda çalışacak kişilerin ön cephedeki liderler olmasını istiyoruz ve buna 
bağlı olarak VR danışmanlarını işe alacağız. 
İK’ya bağlı çalışacak olan Uzaktan Çalışma Yöneticisi kurumun süreç ve politikalarının uzaktan çalışanlara 
bağlı olarak düzenlenmesinden sorumlu olacak. Bu da eski sürece odaklı düşüncelerin esnek olacak 
şekilde güncellenmesi anlamına geliyor. Bu da, “evden çalışmak ciddiyetin kaybolmasına neden oluyor” 
ya da “herkes haftada en az 5 gün 9-6 çalışmak zorundadır” gibi düşüncelerin bir kenara konulması 
demek. Uzaktan Çalışma Yöneticisinin başarısını ölçmek için kullanılacak ölçütlerden bir tanesi, uzaktan 
çalışanlar arasındaki kuruma bağlılık hissiyatının ne kadar güçlü olduğu. Ofis ortamında kurum kültürünü 
yansıtacak ayrıntılar fazla fakat uzaktan çalışanlardan evlerini şirketin amblemindeki renklere 
boyamalarını isteyemeyiz. Dolayısıyla kültürümüz her bir çalışanın home-office ortamına nüfuz etmeli ve 
bundan da sorumlu olacak kişi Uzaktan Çalışma Yöneticisi. 
 

Temel Sorumluluklar 
1. Kurumun mevcut dijital katılım ekibinin analizini yapmak. Gereken araç ve teknolojiler dahil 

olmak üzere gelişime dair önerilerde bulunmak. 
2. En iyi sanal gerçeklikle katılım araçlarını değerlendirmek ve bunlara yatırım yapmak. Sanal 

Gerçekliğe katılım danışmanlarıyla ortak çalışmak. 
3. Teknoloji departmanıyla birlikte çalışmak. Yeni araç ve teknolojilerin kuruma alınmasını 

desteklemek. 
4. Her bir Uzaktan Çalışan için gereken ekipmanın temin edilmesi, gönderilmesi ve kurulması 

süreçlerini yönetmek. Karar verirken çalışanların iyi olma hallerine ve sağlıklarına öncelik 
vermek. 

5. Uzaktan çalışma kültürüne dair strateji oluşturmak ve uygulamak. Kurumiçi departmanıyla 
birlikte çalışmak. 

6. Yeni İK politikalarını uzun dönemde bağlı kalacağımız uzaktan çalışma sürecine dahil etmek ve 
geliştirmek. Yeni politikaları teknik ve kültürel anlamda yaratmak. 

7. Uzaktan çalışan ekiplerin geçişlerini desteklemek amacıyla Kariyerde İkinci Bahar Koçlarıyla 
birlikte çalışmak. Uzaktan çalışmaya dair geliştirilen en son teknoloji ve süreçlerle uyumlu 
olmalarını sağlamak. 
 

Beceri ve Yetenekler 
1. Dijital teknoloji pazarına, özellikle sanal ve artırılmış gerçeklik alanına dair engin bilgi sahibi 

olmak. 
2. Yeni dijital iletişim araçlarını satın alırken değerlendirebilme, seçme ve bütçeye uygun hareket 

etme becerileri. 
3. Kurumun bütününde entegrasyon projelerini gözeterek teknolojiyi yakından takip etme. 
4. Gelişmiş departman içi işbirliği kurma becerisi, departmanlar arası çalışma tecrübesi. 
5. Kurum kültürü inisiyatiflerinde tercübe edinmiş olmak bir artı. 
6. Statükoyu reddetme, işlerin geleneksel yapılış şekline yeni bir soluk kazandırma merakı ve ileri 

görüşlülük. 



3- Kurumsal Davranış Müdürü 
 

Özet: Çalışan davranışını anlamak zor ve karmaşık bir alan olsa da sensörler ve biyometrik teknolojilerle 

geniş çapta uygulamak daha kolay bir hale geldi. Bir süredir performans verileri, duygusal veriler, iletişim 
verileri dahil olmak üzere farklı kaynaklardan davranış verileri topluyoruz.  
Şimdilerde iş gücümüzün güven, memnuniyet ve motivasyonunu sağlarken aynı zamanda davranışsal 
veri kullanımında kurumumuzu ileri taşıyacak hırslı ve yaratıcı kişiler arıyoruz. Bu kişi, çalışan 
davranışlarını analiz etmekten ve çalışan bağlılığı, üretkenliği ve iyi olma halini geliştirmek için gerekli 
stratejileri gütmekten sorumlu olacak. 
 

Gereken Beceriler: Kurumsal Davranış Müdürü olacak kişi, iş gücü istihbarat ekibi içerisinde veriyle 

strateji  geliştirmekten sorumlu bir lider olacak. 
-Çalışan deneyimi: Çalışan deneyimini daha da kişisel hale getirmeye nasıl devam ederiz? İnsanlar günün 
hangi saatlerinde işe daha çok yoğunlaşmış oluyorlar? Bunu nasıl kullanabiliriz? Şirket performansında 
mükemmel çalışan deneyiminin etkisi nedir?  
-Şirket içi katılım: Çalışanlarımız bugün birbiriyle nasıl iletişim kurdular? Farklı coğrafyalardan, iş 
birimlerinden ve farklı arkaplanlardan kişilerle birlikte çalışma konusunda neler hissediyorlar? Başarılı bir 
ekip için formül nedir? 
-Akıllı iş yeri başarısı: Çalıştıkları mekan, insanların çalışma şekillerini nasıl etkiliyor? İşteki davranışları 
üzerindeki etkileri neler? 
-Çalışan memnuniyeti: İnsanlar işe gelirken nasıl hissediyorlar? Bu haleti ruhiye, işteki davranışlarını 
nasıl etkiliyor? İnsanların bu şirkette çalışmaya devam etmelerini sağlayan şey nedir?  
Kişisel verilerin kullanılması bundan 10 yıl öncesine göre daha fazla kabul görüyor olsa da davranışsal 
verilerin toplanması konusundaki etik meselelerin ve özel yaşama dair çekincelerin farkında olmak bu 
pozisyon için son derece önemli. Verilerle yön verdiğimiz kültürümüze dair çalışanların güvenini ve 
bağlılığını sağlamak birinci önceliğimiz. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Çalışanların memnun olmasını sağlayan etmenler konusunda kıyıda köşede kalmış noktalara ışık 
tutmak için davranışsal veri setlerinin analizini yapmak. 

2. Verilere dayalı iç görüler geliştirmek ve yaptığımız işin odağına insanı almak için psikoloji ve 
antropoloji alanlarının bakış açısını kullanmak. 

3. Her bir çalışanın bireysel olarak sesini duyurabildiğinden emin olmasını sağlamak için şeffaf ve 
ulaşılabilir olmak. 

4. Çalışan verilerinin etik ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlayarak, değişen ve dönüşen veri 
güvenliği yasalarına uygun hareket etmek. 

5. İnsan kaynakları verileri ve iş performansı arasındaki bağıntıları keşfetmek; hem yazılı hem de 
sözlü olarak liderliğe dair bulguları sunmak ve tavsiyelerde bulunmak. 

6. Davranışsal verileri yönetmek için kurumiçi fonksiyonlarla birlikte çalışmak. 
7. Davranışsal verileri toplamanın yararlarına dair dünya çapında bilinç geliştirilmesine katkıda 

bulunmak için kurum dışında da fikir teatisi yapıldığından emin olmak. 
8. Davranışsal verilerin toplanmasına dair yeni ölçütler konusunda tavsiyelerde bulunmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. İş gücü istihbarat ve insan kaynakları analitik alanlarında en az beş yıllık deneyim. 
2. Kişisel verilerin kullanımında etik kurallar ve yasal düzenlemelerin önemini kavramak. 
3. Davranışsal kavrayış ortamına dair (biometrikler, duygu takip, performans takip, vb.) kavrayış. 
4. Büyük miktarlardaki hassas içerikli bilgiyi analiz etme deneyimi. Gelişmiş yazılı ve sözlü iletişim 

becerileri. 
5. Kurumsal psikoloji/davranış, psikoloji veya antropoloji alanlarında yüksek lisans derecesi. 
6. Gönüllü amaçlarla, koçluk/mentorlük vs. üzerinden insanlara destek olma deneyimi. 

 
 



4- Stratejik İK İş Sürekliliği Direktörü 
 

Özet: Koronavirüs salgınının patlak vermesi İK Departmanımız için bir çağrı niteliğindeydi. Aniden 

karantinaya girmekle birlikte uzaktan çalışmadan tutun, zorunlu haller dışındaki seyahatlere getirilen 
kısıtlamalar ve hastalığa bağlı izinlere kadar gördüğümüz tek bir şey vardı, İK Departmanımız acil 
durumlara hazır değildi. 
 
İster pandemi olsun, ister deprem, yangın, sel, fırtına olsun, İK’nın iş devamlılığını planlaması ve 
kurumsal güvenlik ekiplerinin yöneticileriyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Krizin getirdiği acil hareket 
etme zorunluluğu sona erdiğinde ileriye dönük dersler çıkarmamız gerekecek. Bu anlamda bahsi geçen, 
birbirine bağlı insiyatiflerin yönetilmesi ve işi yaptığımız ve öğrendiğimiz koşul ve mekanlara bağlı riskleri 
en aza indirgemek için statejik İK iş sürekliliği direktörü arayışı içindeyiz. 
 

Gereken Beceriler: Statejik İK iş sürekliliği direktörü olarak göreviniz, iş gücümüzü korumak ve 

verimin ve dayanıklılığın devamlılığından emin olmak. İK’ya özel iş süreklilik programı ve diğer birimlerin 
yöneticileriyle de sürekli irtibat halinde olarak gelişim, uygulama ve devamlılığı yönetiyor olacaksınız. Bu 
rolde çapraz fonksiyonlu ortaklık önemli bir yere sahip. Örneğin CHRO ve CIO ile yakın iş ilişkilerine sahip 
olmak gerekli, bunun nedeni de uzun süreliğine evden çalışacak olan personelin çalışmaya devam 
edebilmesini sağlamak amacıyla mevcut bütün İK ve IT süreçlerinin incelenecek olması. Şirketin çalışan 
sayısını azaltmak zorunda kalması halinde kilit konumdaki iş önceliklerini belirleyerek tahminlerde 
bulunmak da bu rolün sorumlulukları arasında. Ek olarak şirketin her noktasında, özellikle çalışanların 
güvenliği ve hazırlıklı olmasını sağlayacak eğitim ve gelişim protokollerinin uygulanması, çalışan sağlığı ve 
iyi olma halinin devamlılığı için alınacak organizasyonel aksiyonların yönetimi de yapılması beklenen 
işlerden. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Herkesin üzerine mutabık olduğu bir iş süreklilik planı oluşturmak adına kurum IT ve CHRO’su ile 
işbirliği yaparak ortak çalışmak. 

2. Mevcut durumu analiz ederek görüş geliştirmek amacıyla, hızla değişen durumların sebep 
olduğu belirsizliği dağıtacak şekilde esnek davranmak ve iş sürekliliği yöneticilerinin sunduğu 
verilerle çalışmak. 

3. Ekipleri uzaktan, başarılı biçimde yönetmek için yöneticilere eğitim verilmesini sağlamak. 
4. Ücretli izin, rapor vs. gibi işlerin hepsini CHRO ile konuşarak düzenlemek. 
5. Diğer çalışanların olmadığı durumlarda yerlerini alabilmeleri için ekipteki herkese verilecek 

çapraz eğitim fırsatlarını belirlemek. 
6. Destek, iyi niyet ve güvene dayalı ekosistemi desteklemek için çalışanlara dair en iyi örneklerin 

tartışıldığı ve paylaşıldığı programlarda diğer stratejik İK iş süreklilik yöneticileriyle düzenli 
olarak görüşmeler yapmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. IT, Denetim veya İK alanlarında lisans diploması. 
2. İş sürekliliği ve dayanıklılık için yerel veya küresel kriz ekiplerinin eğitimi ağırlıklı olacak şekilde, 

acil müdahale alanında deneyim. 
3. Her seviyeden çalışanı etkileyecek, dahil edecek, eğitecek ve ikna edecek düzeyde etkileyici 

sunum ve eğitim koçluğu becerileri. 
4. Kurumun her noktasında işleyen ve çalışanları etkileyen çapraz fonksiyonlu ekipleri yönetme 

konusunda deneyim sahibi olma. 
5. Güçlü analitik, organizasyonel ve karar verme becerileri. 
6. Hedeflere ulaşabilme ve kişiler arası gelişmiş etkileşim ve iletişim becerileri. 

 
  



5- Algoritmik Yanlılık Denetçisi 
 

Özet: Yasal uyum departmanımızda yeni ve önemli bir fonksiyonu yönetmek üzere Algoritmik Yanlılık 

Denetçisi arıyoruz. Yaptığımız işte yapay zekanın önemini giderek arttığını göz önüne alarak, yapay 
zekanın merkezinde yer alan algoritmanın adil, yasal ve kurumun kültür ve değerlerini yansıtıyor 
olduğundan emin olmamız gerekiyor. Rekabet avantajını korumak için algoritmalardan yararlanmak 
gerekli ve bu anlamda da kurum olarak yasalara uygun hareket edildiğinden %100 emin olmalıyız.  
 

Gereken Beceriler: Algoritma Yanlılık Denetimi Yöneticisi kurum içerisinde algoritma kullanan her 

bir birimde metodolojik ve titiz denetimler gerçekleştirir. Bu ekip, Yapay Zeka tabanlı yeni uygulamaları 
geliştiren ekiplerle birlikte çalışarak mevcut sistemleri gözden geçirir. İnsan değer yargıları ve verdikleri 
kararlara ilişkin önemli bütün algortimalar, hedefleri, girdileri ve çıktıları loglayan ve takip eden bir 
envanter sistemi kurar. Yasal Uyum Başkanına bağlı olarak çalışacak bu pozisyonda zamanında rapor 
temin etme, kurumda her çalışanın kullanılan metodolojileri kolayca anlayacağı ve rahat bir şekilde 
ulaşmasını sağlayan rehberler sunmak da sorumluluklar arasındadır. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Algoritma Yanlılık Denetimi ekibini kurmak ve yönetmek. 
2. İşletmedeki bütün algoritma envanterlerini oluşturmak ve saklamak. 
3. Uygun ve uygun olmayan algoritma gelişmini anlamaları için geliştirme ekiplerine eğitim rehberi 

hazırlamak. 
4. Finans, yasal, üst yönetim düzeyinde raporlama metodolojilerini geliştirmek. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Hukuk, yasal uyum, teknik, IT veya üst yönetim alanlarında deneyim. 
2. Karmaşık ve çoklu disiplin fonksiyonlarında üst düzey yöneticilere liderlikte kanıtlanmış 

performans. 
3. IT alanlarındaki modern ve en son gelişmelerden haberdar olmak (zorunlu değil ama avantajlı). 
4. Çeşitlilik ve dahil etme konularında hassasiyet. 
5. Gelişmiş iletişim becerileri ve son teknolojinin faydalarından sonuna kadar yararlanırken 

olumsuz noktalarda ortaya çıkan riskleri en aza indirgeme becerisi. 
 
  



6- Kariyerde İkinci Bahar Koçu 
 

Özet: Birçok kurumda olduğu gibi, COVID19 sonrası iş gücümüz eskisinden çok daha farklı bir noktada. 

Şartlar değişiyor olsa da hedefimiz tek bir çalışanı bile kaybetmemek. Neyse ki düz bir merdiven şeklinde 
seyreden kariyer yolculuğunu bir kenara bıraktık; 21. yüzyılda akışkan bir yol takip eden kariyerler, yeni 
gerçekliğimiz. Bu bağlamda Kariyerde İkinci Bahar Koçlarımızın çalışanlarımıza yeni rollere geçmesine 
yardımcı olmaları da büyük bir artı. 
Bulunduğu pozisyon ya da yaşı her ne olursa olsun değişiklik sürecinden geçen çalışanlara destek vermek 
üzere kurgulanan bir rol. İster evden, sözleşmeli, bağımsız çalışma ikliminde (gig economy) emeklilik 
sonrası iş arayan biri, ister tutkularının peşinden gitmeye karar veren orta kademe bir çalışan olsun, 
dünyada yeni bir başlangıç yapmak için hazır olan çalışanlarımıza işin tanımını yeniden yapmalarına 
yardımcı olacak kariyerde ikinci bahar koçları arıyoruz. 
 

Gereken Beceriler: Kariyerde İkinci Bahar Koçu olarak çalışanlara 4 aşamadan oluşan 

yolculuklarında rehberlik edeceksiniz: Uyanış, Tanımlama, Uyum ve Hazırlık. “Uyanış” kısmında, kişilerin 
değerlerini ve motivasyonlarını tanımlayarak kişisel farkındalıklarının artmasına yardımcı olacaksınız. 
İnsanlar uzun yıllardır aynı işi yapıyor oldukları için en zor ve en kritik kısmı, bu uyanış evresini başarıyla 
geçmekte. “Tanımlama” aşamasında kariyerinde ikinci bahara adım atmak üzere olan çalışanlara modası 
geçmiş CV’lerini güncellemeleri ve beceri profillerini düzenli olarak güncellemeleri ve yeni şeyler 
öğrenmeleri fikrini aşılayacaksınız. Üçüncü aşamada ise en son gelişmiş Yapay Zeka olanaklarından 
faydalanarak çalışanın becerileriyle uyumlu pozisyonların belirlenmesi var. Platformumuz bu anlamda 
birçok veritabanından girdi sağlayarak bir sonraki hamlenin atılmasına destek oluyor. Son adımda ise 
işiniz, bu çalışanlara bir sonraki adımları için yardım etmek olacak. Kariyerinde ikinci bahara geçen birçok 
çalışan genellikle uzaktan çalışma seçeneğini tercih ediyor fakat buradaki zorluklardan habersizler. Sizin 
göreviniz ise bu geçişi mümkün olduğunca rahatlatmak ve ihtiyaçları öngörerek destek vermek. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Kariyerinde ikinci bahar dönemine girecek müşterilerle düzenli olarak (birebir ya da uzaktan) 
görüşmeler yapmak. 

2. Bir koç gibi davranmak. (“Uyanış” aşaması son derece kişisel olduğu için koç ile terapist 
arasındaki çizgiyi aşmamak gerekiyor. Bu sebeple yalnızca koçluk vasıflarına sahip adaylarla 
görüşmeler yapacağız.) 

3. Uzaktan çalışma, sözleşmeli ya da bağımsız çalışma gibi çeşitlilik düzeninde ilgili fırsat ve 
platformlar konusunda kendini sürekli geliştirmek. Bu noktada müşterileri kendilerini 
geliştirebilecekleri online platformlara yönelteceksiniz. 

4. Kişilere uygun tavsiyelerde bulunmak için akıllı eşleşme yazılımımız ile birlikte çalışmak. 
5. Daha akışkan bir kariyer sürecine girmeyi ve kariyerde ikinci bahar sürecini daha yakından 

tanımak isteyen gruplarla atölyeler düzenlemek. 
6.  

Beceri ve Yetenekler 
1. Sertifikalandırılmış koçluk ve en az 3 yıllık tecrübe. 
2. Psikoloji/kurumsal davranış alanlarında lisans derecesi tercih sebebi. 
3. Çıkarımlarda bulunmak ve önerilerde bulunabilmek için veriyi kullanabilme becerisi ve deneyimi. 
4. Topluluğa hitap edebilme becerisi ve video konferans platformlarını kullanabilme. 
5. Gelişmiş organizasyonel beceriler (kariyerinde ikinci bahara geçecek birçok kişiden oluşan bir 

portföy yönetiyor olacaksınız. Zaman zaman, evden çalışma koşullarını ayarlama amacıyla bu 
kişileri evinde ziyaret edebilirsiniz). 

6. Birden fazla jenerasyonun bir arada çalıştığı bir ortamda deneyim kazanmış olmak tercih sebebi. 
 
 
 
 
 



7- Yaşam Boyu Üniversite (Uni4Life) 
Koordinatörü  

 
Özet: Üniversitemiz mezunlarına yaşam boyu öğrenme fırsatı sunuyor. Uni4life (yaşam boyu üniversite) 

programıyla mezunlarımız okul sonrasında da hayatları boyunca, kendilerine uygun biçimlerde 
öğrenmeye devam edebiliyorlar. Zira bizler biliyoruz ki her bir öğrenci eşsiz ve nasıl öğrendikleri konusu 
da bireysel farklılıklara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kişinin tercihlerine göre eski usül kitaptan 
okuyarak çalışmak ya da oyunla öğrenmek gibi birçok seçenek mevcut.  
 

Gereken Beceriler: Geçtiğimiz son beş yıl içerisinde Uni4life Yapay Zeka teknolojisini geliştirmek 

için çok çalıştık. Bu araç yaşam boyu öğrenenler hakkında veri toplayarak (LinkedIn gibi platformlardan) 
güncel bir öğrenme profili çıkarıyor. Bu öğrenciler yine güncelleme yapmak üzere profillerini açıp 
kullanabiliyorlar. Sonrasında en son teknoloji harikası algoritmalar devreye girerek tavisyelerde 
bulunuyor. Uygulama kullanıcılara yalnızca nasıl öğrenmeyi değil ne öğrenmeleri gerektiği konusunda da 
fikir veriyor. Yaşam boyu üniversitemizin öğrencileri taleplerine bağlı olarak yalnızca yapay zeka 
danışman ile ilerleyebiliyor fakat genellikle çoğunluk Yaşam Boyu Üniversite Koordinatörlerimizle birebir 
görüşmeyi tercih ediyor. Bu pozisyonda çalışan kişi, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak hangi öğrenme 
planlarının onlara en uygun olduğuna karar vermeleri için işbirliği yapacak. 
Bütün bunların ötesinde, Uni4Life koordinatörünün öğrenmeye hevesli ve bir karakter özelliği olarak 
meraklı olması gerekiyor. Talebin fazla olması sebebiyle bütün koordinatörlerimizin öğrenme 
veritabanına erişimleri var ve kendi kişiselleştirilmiş öğrenme planlarını yönetebiliyorlar. 
Dünyanın dört bir yanından mezunla birlikte çalışacağınız için esnek çalışma saatlerine uyum 
gösterebilmeniz önemli.  
 
Temel Sorumluluklar 

1. Öğrenme veritabanını anlamak. Büyük bir hızla değişen yetenek pazarında ayakta kalabilmek 
için öğrenme veritabanımız günlük olarak güncellenir. Öğrenme yelpazemiz oldukça geniş. 

2. Yaşam boyu öğrenme meraklıları ile birlikte sürekli öğrenme ve uygun programlar hakkında 
tavsiyeler vermek üzere toplantılar düzenlemek. 

3. Yapay zekanın yanı sıra oluşturulan programları gözden geçirerek kontrol etmek. 
4. Kişisel öğrenme tarzlarını keşfetmeleri için öğrencilere yardımcı olmak. 
5. Uni4Life uygulamasındaki sorunların çözümüne yardımcı olmak. 
6. Sisteme yeni derslerin eklenmesi için tavsiyelerde bulunmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Gelişmiş düzeyde konuşma ve iletişim becerisi. 
2. Herhangi bir departmanda eğitim gören üniversite öğrencisi olmak. 
3. Gelişmiş yapay zeka araçlarıyla çalışabilme. 
4. İletişim platformlarını (VR Meet, Live Translate Messaging Services, vb.) kullanabilme. 
5. Anadilin yanında herhangi bir dili konuşabiliyor olmak da oldukça faydalı. 

  



İK’nın Geleceğini Şekillendirmek 
 

Bu raporda bahsi geçen 21 meslek, COVID-19 pandemisi ve yeni Yapay Zeka 
çağının öncülüğünde, beş temel temanın etrafında şekilleniyor: 
 
1. İyi olma hali/Esenlik: Dijital ekonominin büyümesi, “her zaman” işte çevrimiçi olmamuz, 

özel hayat ve iş hayatı dengesinin kurmanın yarattığı stres ve şimdi de pandemiyle uğraşmak 
hep birlikte göz önüne alındığında çalışanların iyi olma halleri hiç bu kadar önemli olmamıştı. 
Buradan hareketle yalnızca unvan yaratmış olmak için değil, bir iş stratejisi olarak çalışanın 
iyi olma halinden emin olmak adına çevresel iş yeri mimarı, amaç planlama yöneticisi ve iyi 
olma müdürü gibi yeni İK pozisyonları yaratılacak. 

 
2. Kurumsal güven: İK uzmanları, etik ve sorumlu iş yerlerinin yaratılması ve bu imajın 

korunmasında cephenin ön saflarında yer alan grup. “Veri kültürünün” yaygınlaşması bu 
gerekliği arttırıyor ve “önce insan” felsefesini savunan sistemlerin yaratılmasına duyulan 
ihtiyacı pekiştiriyor. Buradan hareketle, şirket içerisindeki ikiliklerin yaratacağı riskleri en aza 
indirgemek adına, insan yanlılık yetkilisi ve algoritma eğilim denetçisi gibi İK rollerinin 
yaratılmasına ihtiyaç duyuluyor.  

 
3. Yaratıcılık ve inovasyon: Koronavirüs sonrası dünyada, her şey artık sanal olabilir; 

toplantılardan tutun, eğitimlere kadar. Bu eksende, en iyi uzaktan çalışan iş gücü 
programlarının değerlendirilmesi için Uzaktan Çalışma Sorumluları ve Sanal Gerçeklik 
danışmanları gibi yeni İK rolleri yaratılacak. 

 
4. Veri okur-yazarlığı: İK profesyonellerinin veri okur-yazarlığının kurumun kültürü haline 

geldiğinden emin olması gerekiyor zira geleceğin İK meslekleri kanıta dayalı kararlar 
verilmesine ihtiyaç duyacak. Kurumsal ağ analizleri popülerlik kazanırken, insan ağ 
analistlerinden, yapay zeka ve veri analitiği kullanarak, insanların nasıl bir araya geldiğini ve 
iletişim kurduğunu analiz edip “doğal ağları” çözümlemeleri bekleniyor. 

 
5. İnsan ve makine ortaklıkları: İnsan ve makinelerden oluşan ekipler yaratılmaya başladı ve bu 

da söz konusu ekiplere ilişkin yeni İK mesleklerinin ortaya çıkmasına yol açacak. İnsan-
makine ekibi müdürleri, insan ve makinenin kesiştiği noktada süreçleri yönetiyor olacaklar ve 
bu da arada bir yarış yaratmak yerine, yeni ve kusursuz bir işbirliğinin temellerini oluşturuyor 
olacak. 

  



8- Rehber Robot (Chatbot) & İnsan İletişimi 
Yöneticisi 

 
Özet: Ses, önümüzdeki on yıl boyunca bilgisayar teknolojilerinin en çok dikkat çeken noktalarından biri 

olacak. Ses işleme teknolojileri, çalışanların her türlü talep ve süreçlerine cevap verebiliyor hali hazırda, 
fakat insan kaynakları için kullanıcı deneyimi tasarımı (UX) chatbotu yaratırken, döngünün içine insanı da 
katmak hiçbir zaman bu kadar önemli hale gelmemişti. 
Daha iyi bir dijital çalışan bağlılığı geliştirmek için kullanacağımız daha iyi bir platform yaratması için, 
rehber robot&insan iletişimi yöneticisi arıyoruz. Örneğin, bir çalışan vardiya kendine geldiğinde çok hasta 
hissediyorsa, rehber robotla kuracağı basit bir iletişimle müdürüne mesaj gönderilebilir ve otomatik 
olarak vardiya planlarında değişim yapılabilir. Bu ve benzeri etkinlikler son derece kullanışlı (ve maliyet 
etkin) görünmekle birlikte, bu rehber robotları çalışan bağlılığı, görev tamamlamanın geliştirilmesi, sanal 
asistanlarla iş yapmanın ilerletilmesi ve İK müdürleri için yönlendirme işlerinin azaltılması amacıyla da 
kullanmayı planlıyoruz. 
 

Gereken Beceriler: Çalışanların karmaşık taleplerine rahatlıkla cevap verebilecek, İK için geliştirilmiş 

iletişim arayüzümüz konusunda çalışmaya hevesli bir aday arıyoruz. Empatik girdileri artırmak ve iş gücü 
için daha iyi bir ortam yaratmak adına, ses UX tasarımcıları ile birlikte çalışılarak konuşan sistemdeki 
aksan, ses tonundaki değişimler, anlatım tarzı, konuşan sesin kullandığı jargon ve mesleki dil en uygun 
hale getirilmeli. Bunlara ek olarak rehber robot & insan iletişimi yöneticisi, sanal asistantları duruma 
bağlı olarak ses değişimlerini “algılayabilecek” kadar akıllı olmaları için eğitecek. Bunun yanı sıra esnek 
çalışma ekonomisi yöneticileriyle birlikte çalışıyor olacaklar. Bu rolde, teknoloji üzerinden algılanan 
herhangi bir davranış kontrolü ya da manipülasyona bağlı duyulan endişeleri gidermek oldukça önemli. 
Hali hazırdaki yasal düzenlemeler ve standartlara uygun biçimde hareket etmek gerekiyor; bu da 
önceden bahsettiğimiz diğer yeni İK meslekleri ile birlikte çalışmayı ön görüyor. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. En gelişmiş rehber robot teknolojilerini kullanarak çalışanların verimliliğini ve 
memnuniyetini artırmak. 

2. Rehber robotun çözüm geliştiremediği ya da duygu analitiğinin insan müdahalesini 
gerektirdiği durumlarda İK yetkilisine geçişe yardımcı olmak. 

3. İK’yı ilgilendiren belli başlı konularda İK’ya özel durumlar tasarlamak ve kullanıma açmak 
(hastalık, planlama, hayatın akışı içinde gelişen durumlar). 

4. Ses kontrolünü artıracak ve mesaj, resim, buton, konuşma balonu, eylem çağrısı için mevcut 
platformla zenginleştirilmiş iletişim araçlarını birleştirecek İK rehberi robotlarının yapımına 
yazılımcılarla birlikte çalışarak destek vermek. 

5. Ses UX tasarımcıları ile birlikte çalışarak, kurumun kültürü ve dialog nüanslarını örnek teşkil 
edecek şekilde yansıtan ve farklı aksan, kullanım biçimleri, farklı dilleri algılayabilen 
hizmetlerle üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Doğal dil arayüzleri üzerinden problemleri çözmek/aksiyon almak; rehber robotlar 
(charbots) otomasyon çözümü tasarımı alanında deneyim. 

2. Uygulama tasarım prensiplere, chatbot!ların tasarımı ve geliştirimesi için hızlandırıcılara ve 
araçlara aşina olmak. 

3. Kullanıcı kimliği, iletişim, yapay zeka ve doğal dil işleme, canlı transfer ve dil desteği 
alanlarında detaylı fonksiyonel gerekliliklerin yaratımı konusunda deneyim. 

4. Kültürel farklılıkları ve nüansları ölçebilecek şekilde, dil ve ağızların kültür üzerindeki 
etkilerini kavrayabilme yeteneği. Böylece çok farklı bölge ve kültürden çalışana özel hizmet 
sunabilme. 

5. İK iletişim merkezi ve değerlendirme süreçleriyle birlikte çalışmış olmak. 
 



 

9- Esnek Ekonomi (Gig Economy) Müdürü 
 
Özet: Bugün ve gelecekte bizi rekabetçi kılan ve böylelikle becerilerimizi geliştiren yetenek pazarı 

modelini kullanıyoruz. Bu modelde, Google gibi şirketleri takip ederek, mevcut çalışanlarımızdan 
%80’inin rolünü, projesini veya ekibini senede iki kez değiştirmesini sağlıyoruz. 
Bu model, çalışanlarımızın sürekli değişen ve ileriye dönük beceriler kazanmasını sağlamakla kalmıyor, 
aynı zamanda çalışanların başka yerlerde değil de yine aynı kurumda farklı pozisyonlara geçiş 
yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu noktada Esnek Ekonomi Müdürü yetenek pazarı platformunun, 
kültürünün işlemesinden sorumlu olacak. 
 

Gereken Beceriler: Esnek Ekonomi Müdürlerinin temelde iki sorumluluğu var. İlki, esnek ekonomi 

platformu teknisyenleriyle, veri analistleriyle ve grafik tasarımcılarla birebir çalışan asistanlardan ve 
müdürlerden gelen günlük taleplere cevap verilmesini sağlamak. İkinci olarak, bu roldeki kişi büyük çapta 
kurumsal projelerde danışmanlık yaparak yetenek pazarı modelini yetenek yönetimi süreçleriyle iç içe 
geçmesini sağlayacak. Örnek verecek olursak, yatay ilerleyen terfileri azaltmak adına unvanlardan 
kurtulmak ve yetenek-meslek eşleştirme ve iş süreçlerini iyileştirmek için “kişisel değerler, hırslar ve 
motive eden ögeler” bileşenlerini şirkete getirmek diyebiliriz. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Esnek çalışma ekonomisi platformunda günlük işleri yapmak. Platformun her yapı taşını 
bilmek ve çıkan problemler karşısında çözüm sunabilmek. 

2. Çalışanlar için giriş ve ileri düzeyde eğitimler vermek. Çalışanların platforma girişi ve 
kendilerine ait girdikleri verileri nasıl güncelleyecekleri konusunda onlara eğitim vermek. 

3. İş arkadaşlarından gelen taleplere cevap vermek. “Bir sonraki adımımı doğru tercihleri 
yaparak attığımından nasıl emin olurum?” gibi sorulardan tutun en basit kullanıcı sorusuna 
kadar iş arkadaşlarına yardımcı olmak. 

4. Kurum ölçeğindeki projeleri tasarlamak ve danışmanlık vermek. Tüm kurumda yürütülen 
projelerde, esnek ekonomi platformunun teknik ve kültürel açılardan benimsendiğinden 
emin olmak üzere sunum, planlama ve yürütme işlerini üstlenmek. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Mükemmel iletişim becerileri; özellikle aktif dinleme, sabır ve empati. 
2. Yaratıcı problem çözümü becerileri. 
3. Koçluk becerilerine ve deneyimine sahip olmak birer artı. 
4. Atölye yürütme ve eğitim verme konularında deneyim. 
5. Yapay zeka platformunda çalışmış olmakla birlikte, veriyi rahatça kulanabilme becerisi. 
6. Güçlü organizasyonel ve zaman yönetimi yeteneği. 

 
 
  



10- İnsan Yanlılığı Yetkilisi 
 
Özet: Günümüzde birçok işletme, kurumun her noktasında çeşitliliği ve dahil etmeyi uygulamanın ne 

kadar önemli olduğunun farkında. Şirketin çeşitlilik hedeflerine erişmesi için yıllardır bilinçsiz yanlılık 
eğitimleri veriliyordu, fakat algoritmanın kullanımı, otomasyon ve yapay zeka, yanlılıkların nasıl günlük 
karar verme mekanizmalarına sızdığını gösteriyor. İK süreçleri için kullanan bu son model araçlarla, adillik 
ve hesap verebilirliği sağlamak adına “sürece insanın dahil edildiği” sistemlere duyulan ihtiyaç da arttı. 
Bu noktada söz konusu yanlılıkları en aza indirgemesi için insan yanlılığını yönetecek bir lider arıyoruz. Bu 
kişi, ırktan, milliyetten, cinsiyetten, cinsiyet eğilimlerinden, dinden, ekonomik statüden, arkaplandan, 
yaştan veya kültürden bağımsız olarak her çalışana işe başlama anından itibaren çıkana kadar adil 
davranıldığından emin olmayı sağlayacak. Böylelikle kişilerin doğru olmadığını düşündükleri noktalarda 
seslerini çıkarabilecekleri, emin olamadıkları noktalarda soru soruabilecekleri ve gün içinde 
değerlerinden ödün vermeden yaşayabilecekleri bir ortam sunulmuş olacak. 
 

Gereken Beceriler: İnsan Yanlılığı Yetkilisi, Algoritma Yanlılığı Denetçisiyle birlikte çalışır ve üst 

kademe karar verici yöneticilerle yakın iş ilişkilerine sahiptir. Özellikle yapay zeka kullanan İK 
departmanımızda bu rol, yanlılıkları azaltacak  ve IBM AI Fairness 360 ya da Google AI gibi kaynaklardan 
sonuna kadar yararlanılmasını sağlayacak. 
Bu rol için ideal adayın İK algoritmaları tasarım ekibini yönetebiliyor, burada verilen kararların yanlılıktan 
uzak olmasını sağlıyor olması gerekli. Ayrıca ekip insanlarla otomasyon sistemlerinin nasıl iletişim 
kuracağı konusunda da rehber hazırlayacak. İnsan yanlılığı yetkilisi, verilen her kararın ardındaki mantığı 
kavrayacak ve çeşitlilikle birlikte dahil olma kriterlerini nasıl etkilediğini inceleyerek Yasal Uyum 
Başkanına rapor sunacak. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Yapılan işleri kavramak ve etik meselelerin nerede sorun yaratabileceğini belirlemek. 
2. İşletmenin dokusuna şeffaflığı işleyebilmek. 
3. Bilinçsiz yanlılık eğitimleri vermek. 
4. Güçlü bir etik kültürü yaratmak ve bunu sürdürmek. 
5. Farklı arkaplanlara sahip çalışanlardan oluşan, çeşitliliğe önem veren bir kurumun 

oluşmasına destek vermek. 
6. Paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Etik/yanlılık yönetimi alanında en az 8 yıllık tecrübe. 
2. İlgili alanda yüksek lisans diploması. 
3. Belgelendirilebilecek algoritma yanlılığı denetimi tecrübesi. 
4. Gelişmiş yazılı ve sözlü iletişim becerileri. 
5. Kişilerle iyi iletişim kurma becerisi. Güçlü organizasyonel, analitik ve kritik düşünce 

becerileri. 
6. Teknolojinin iyi taraflarına merak duyarak nimetlerinden sonuna kadar faydalanırken aynı 

zamanda olumsuz noktalarda da bilgi sahibi biçimde riskleri yönetebilme becerisi. 
7. İlgili yasalar, rehberler, düzenlemeler, uygulamalar ve politikaları anlama, tasvir etme ve 

uygulama becerisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11- İşin Geleceği Lideri 
 
Özet: Stratejik olarak sektörde ve işlerimizde yaşanacak büyük değişimlere istinaden, birçok şirket gibi 

bizim de işletmemizin önümüzdeki on yıl içerisinde ihtiyaç duyacağı yeni İK mesleklerini önceden 
görebilecek bir kıdemli stratejiste ihtiyacımız var. Günümüzde çalışanların %73’ü işin geleceğine iş 
verenleri sayesinde hazırlanabiliyor ve bu konu İK’nın sürekli gündeminde yer alıyor. Yine de genel olarak 
iş gücünün, iş dünyasının nasıl değiştiğini anlamaya ihtiyacı var. 
Bu roldeki kişi kurum stratejisi ile İK fonksiyonu arasında bir köprü görevi görecek ve iş birimlerinin 
ihtiyaç duyacağı yeni nesil mesleklere erişimi sağlayacak. 
 

Gereken Beceriler: İşin Gelceği Lideri, işin geleceğine dair analizler yaparak işletmeyi ayakta ve 

hazır tutmak için gelecek nesilde ihtiyaç duyulacak yetenek ve becerilerin belirlenmesini sağlayacak. Bu 
roldeki kişinin akademi, düşünce tankları, sanayi odaları, bölgesel ve ulusal organizasyonlardan topladığı 
bilgileri birleştirerek; kurumun işe alması, geliştirmesi ve yönetmesi gereken yeni mesleklerin 
belirlenmesi için büyük resmi tamamlaması gerekiyor. Bu rol kurumsal İK fonksiyonunun altında çalışıyor 
olacak ve kurumsal strateji sorumlusunun görevlerini de üstlenecek. 
Bu rol klasik “yeteneği bul & işe al” mantığının ötesine geçiyor. Daha ziyade hem kurum içi hem de 
kurum dışında bu ihtiyaçlara yönelik fikir paylaşımında bulunmak ve böylece geleceğe dair stratejik 
yetenek ihtiyaçları üzerine “benchmarking” yaratmak asli görevlerinden. Bu kişinin inisiyatiflerin 
gelecekteki gelir büyümesini nasıl etkileyeceğine, yeni stratejik inisiyatifleri nasıl destekleyeceğine, 
kurum içi yetenek gelişimi üzerinden şirketin nasıl büyüyeceğine ve yeni fırsatları tanımaya dair bir 
kavrayışa sahip olması lazım. Bu rol, işletmeleri daha iyi anlamak ve iş gücümüzü talebe istinaden nasıl 
şekillendirmemiz gerektiğini belirlemek için üst yönetim, müşteriler ve potansiyel müşterilerle sık sık 
iletişim halinde olacak. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. İşin geleceğine dair vizyonumuz ve bakış açısını yönetmek için doğrudan şirket stratejisi 
fonksiyonuyla birebir çalışmak. 

2. Bütün İK strateji vizyonunu yönetmek. 
3. İhtiyaç duyulan yetenek ve rollere dair “erken uyarı sinyallerini” görmek. 
4. Müşteri iletişimleri ve kazanımını desteklemek için geleceğe dair iş fikirlerini sunmak. 
5. Kurum içi ve kurum dışı liderler, uzmanlar ve ortaklarla geleceğe dair stratejik haritamızı 

incelemek, yeni teknolojilerin pazara getirilerini görmek için birlikte çalışmak. 
6. Mesajlaşmanın geleceğini yönetmek ve sektördeki yöneticiler için öneminin altını çizmek 

(algoritmalar, otomasyon ve Yapay Zekanın işimizin mahiyetini ve yapış şeklini nasıl değiştireceği 
konuları). 

 
Beceri  ve Yetenekler 

1. İşletme, ekonomi, tarih veya felsefe alanlarında lisans diploması. 
2. 5 yıl veya daha fazla işletme, stratejik ortaklık, program/ürün yönetimi deneyimi. 
3. Özellikle İK ile çalışan danışma veya analist firmaları yönetmiş olmak. 
4. İnsanlar, süreçler ve çözümler için en son teknoloji ürünlerini değerlendirme kabiliyeti (İK 

süreçlerinde uygulanan yapay zeka/makine öğrenmesi yazılım platformları). 
5. Gelişmiş analitik, yazılı, sözlü sunumi iletişim becerileri. 

  



12- İnsan-Makine Ekibi Müdürü 
 
Özet: İnsan-makine işbirliği yeni bir tür iş gücü. Ortak iş hedefleri için hem makinelerin becerilerini 

(kesinlik, dayanıklılık, hesaplama, hız, vb.) hem de insanların becerilerini (tanıma, yargıda bulunma, 
empati, çokyönlülük, vb.) bir araya getirebilecek kişiler için yaratılmış bir pozisyon. Bu görevde asıl 
yapılacak iş, insanlar ve makinelerin becerileri, hedefleri ve niyetleri konusunda iletişim kurabilmelerini 
ve görev planlama düzeni oluşturmalarını sağlayacak bir sistem geliştirmek. Nihai hedef ise insan-makine 
işbirliği ile daha iyi iş sonuçları yaratan hibrid ekipler yaratmak. 
 

Gereken Beceriler: İşin geleceği, şirketlerin insan ve makine becerilerini ne derece başarılı biçimde 

bir araya getirdiğine bağlı olarak değişecek. Tamamen yeni iş hedefleri koyabilmek amacıyla makineleri 
katılımcı birer “ekip arkadaşına” dönüştürmek için işin geleceğine şekil verecek ve şirketimizde iş 
ortamını düzenleyecek, gerekli donanıma sahip bir profesyonel arıyoruz. İnsan-makine ekibi müdürü 
olarak, yeni çıkan teknolojilerle güncellenebilecek görevler, süreçler, sistemler ve deneyimleri 
belirleyecek ve yeni yaklaşımlar, beceriler, yapıları tasarlayacaksınız. Bunun yanı sıra çalışanlarla 
makinelerin koordinasyonunu sağlayacaksınız. Çalışanların beklentilerini karşılayan esnek deneyimlerin 
tasarlanması, makinelerle basit ve sezgisel bir iletişim kurulmasını sağlamak da yine görevler arasında.  
 
Temel Sorumluluklar 

1. İnsanlara özgü ve makinelere özgü becerileri belirleyerek görev dağıtımını yapmak. 
2. Müşteri ve çalışan ihtiyaçlarını makine deneyimine dönüştürmek. 
3. Makinelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla neler yapabileceğini anlamaları için 

çalışanlara yardımcı olmak. 
4. Çalışanların yapılacak işteki insana özgü taraflara yoğunlaşmaları ve makinelerle daha verimli 

çalışmanın yollarını bulmaları için yardımcı olmak. 
5. Önümüzdeki beş yıl içerisinde insan-makine işbirliğini zenginleştirmek için kurum dışı 

paydaşlarla birlikte çalışmak. 
6. Yetenek yönetimi stratejimize katkı sağlamak. 
7. Mevcut ve yeni çalışanlar için performans ölçütlerini yeniden yapılandırmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Deneysel psikoloji veya nörobilim dallarında lisans diploması. 
2. Belirtilen alan veya alanlarda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak: insan nörobilimi teknikleri, 

robotik, insan hareketleri gözlemleme ve yorumlama, insan-robot etkileşimi, makine öğrenmesi, 
sosyal robotlar. 

3. Programlama ve robotik alanlarına dair ilgi ve girişimcilik, kurumsal inovasyon, İK, yetenek 
yönetimi ve operasyonlarında deneyim veya ilgi sahibi olmak. 

4. Müşteri UI/UX tasarım ve uygulama alanlarında deneyim. 
  



13- Çevresel İş Yeri Mimarı 
 
Özet: Bugün Amerika’daki insanlar günün 90’ını evin içinde geçiriyor. Gün ışığı yerini ampüllerle, taze 

hava klimalara, doğadaki sesler ise bilgisayarların soğutma seslerine bıraktı. İnsanlara özgü binalar 
yarattık ama bunlar bizi artık hasta ediyor. Ofislerde çalışanlar hasta olmaya daha yatkın, daha az mutlu 
ve daha az verimli. 
Yine de kurumların bu gidişatı değiştirme gücü var ve bu noktada çevresel iş yeri mimarı devreye giriyor. 
Bu pozisyondaki kişi paydaşlarımızın (yani müşterilerin ve çalışanların) sağlığını korumak için tesis 
yönetimi, kurumsal emlak ofisi ve İK ekipleriyle birlikte çalışıyor olacak. Emlak yönetimi, tesisler ve insan 
odaklı tasarım alanlarda yoğunlaşan bu rolde çalışan kişi, mekanın sağlık ve esenlik üzerindeki  etkilerine 
karşı bütüncül bir yaklaşım sergileyecek. 
 

Gereken Beceriler: Bu rolde, iyi olma halinin (esenlik/wellbeing) kuruma katkısına dair algıyı kurum 

genelinde besleyecek ve kurumun gayrimenkullerini bu anlamda değerlendirmenin yollarını 
arayacaksınız. Ayrıca bütün çalışanların iyi olma hallerine katkı sağlamak üzere stratejiler geliştirerek 
insan odaklı yatırımlar yapıldığından emin olacaksınız. İşyerindeki duygusal, sosyal, fiziksel ve ruhsal 
sağlığın yanı sıra çevresel ve kamusal sağlığa dair değişikliklerde en son karar merci görevi göreceksiniz. 
Bu rolde çalışacak kişi için havalandırma gibi bina sistemlerinin çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığı 
üzerindeki etkilerini kavramak son derece önemli. 
Bu roldeki kişi binanın iç kısımlarının biyofiliye (yaşayanlara dair sevgi besleme) uygun biçimde 
tasarlandığından ve ortamın doğal olana yakın olduğundan emin olması gerekecek (duvarların doğal 
renklerde boyanmış olması, doğal malzemelerle yapılmış mobilyalar, duvarlarda doğa resimleri ya da 
benzer aksesuarların kullanımı vs.). Ayrıca bina içerisinde kullanılan bütün ürünlerin (gıda, temizleme, 
ofis araç ve gereçleri) yine doğal olmasından da sorumlu olacak. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Sağlıklı bir iş yeri ortamı için tesisteki olanakları en iyi şekilde kullanmak. 
2. Bedensel ve ruhsal sağlık problemlerine ilişkin yenilikçi çözümler sunmak, sunulan çözümleri 

denetlemek. 
3. Doğa ile bağlantı kuran tasarım ögelerini dahil ederek iç mekan tasarımını gözden geçirmek. 
4. İK ile iş ortaklığı yapmak. 
5. Kamu sağlığı ve bina tasarımı konularında bilimsel yayınları takip etmek ve buradaki öğretileri 

uygulamak. 
6. Bina içerisinde derin temizlik yapılmasını sağlayarak pandemi sonrası programları güncellemek. 
7. Sağlıklı gıda, temizlik ürünleri, ofis araç ve gereçleri ve mobilyaların satın alımında rehber görevi 

üstlenmek. 
 
Beceri ve Yetenekler 

1. Ruhsal ve zihinsel sağlık (wellness), mimari ve tasarım alanlarında eğitim almış olmak. 
Işıklandırma, hava kalitesi, akustik ve termal koşullar hakkında  

2. LEED ve WELL gibi sertifika programlarından eğitim almış olmak. 
3. Farklı müşterilerden gelecek taleplere yanıt verebilme, yeniliğe açıklık, ticari hassesiyeri 

gözetme, iç disiplin sistemlerine ilgi. 
  



14- İlkim Müdahale Lideri 
 
Özet: İklim değişikliği hareketi, hepimizi endişelendiriyor. Greta Thunberg gibi aktivistlerin ana akım 

medyada kendine yer bulduğu ve insanların ilkim hakkında Google’a daha çok soru sorduğu bir dünyada 
şirketlerin de çalışanlar arasındaki aktivizmi beslemeleri gerekiyor. Bu anlamda İklim Müdahale Liderinin 
rolü, şirketin sürdürülebilir enerji stratejisini şirket binalarına taşınmasını sağlamak ve çalışanlarla ve 
kamuyla bu stratejileri paylaşmak. Özellikle yeni yeteneklerin dikkatini çekmek istediğimiz noktalarda 
kullanımı önemli zira iklim değişikliğine dair farkındalık, en iyi ve en parlak yeteneklerin şirkete 
çekilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şirket kültürü ve değerler potansiyel çalışanlar tarafından unvan ve 
maaştan daha önemli addedildiği için İlkim Müdahale Lideri yetenek kazanımı ekibine bağlı olarak 
çalışıyor olacak. 
 

Gereken Beceriler: Bu roldeki kişi adaylardan, çalışanlardan ve müşterilerden şirketin insan 

sermayesi ve iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlar hakkında geri dönüşleri alacak. Adayların ve 
çalışanların sorulan sorulara verdikleri cevaplar ve tavsiyeleri, en son teknolojiyi kullanarak inceleyecek 
ve kamusal alanda yürütülen çalışmalardan da yararlanacak. 
İşe alımlarda bu alan üzerinden talep yaratmak son derece önemli olduğu için şirketin ilgili yayınlarda bu 
yönüyle ön plana çıkması yine bu rolün sorumluluğunda (Forbes gibi yayınlarda). Küresel boyutta ise 
İklimsel Gerçeklik Projesi (Climate Reality Project) ve liderlik gelişim programı başkanıyla birlikte 
çalışarak iklim problemlerine çözüm getirmek üzere çaba sarfediyor olacaksınız. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Çalışanların, kurumun küresel ısınmaya karşı nasıl mücadele ettiğine dair haber yaymasını 
sağlamak üzere İK’daki ortaklarla birlikte çalışmak. 

2. İklim değişikliğine ilişkin bilgiler toplamak ve bunları birlikte iş yaptığımız topluluklarda 
yaymak. 

3. Sürdürülebilirlik Ekibiyle birlikte çalışarak, küresel ısınmanın birlikte iş yaptığımız partnerler ve 
sektörleri üzerindeki etkilerini anlattığımız tanıtım gezileri düzenlemek. 

4. İklim değişikliği hakkında forumlar, tartışma platformları oluşturarak İK’nın ajandasında her 
zaman yer verildiğinden emin olmak. 

5. Çalışanlar ve adaylar arasındaki düşünce ve görüşlerin alınması için iklim değişikliğine ilişkin 
soruların bulunduğu anketleri uygulamak ve bireysel boyutta çalışanların yapabileceği katkıları 
belirlemek. 

6. Rakiplerin şirketin bu tutumuna nasıl cevap verdiğini gözlemlemek. 
 
Beceri ve Yetenekler 

1. Çevre bilimleri, yenilebilir enerji, ekoloji veya sürdürülebilir gelişim alanlarında lisans ya da 
yüksek lisans diploması. 

2. Her mevkiden kişiyle iletişim kurabilecek sunum, eğitim ve koçluk becerileri. 
3. İnovasyonu yönetmek, gelişmeleri değerlendirmek ve sonuçları yorumlamak için konuyla alakalı 

İK, tasarım ve akademi uzmanlarıyla panellerde bir araya gelebilmek. 
4. Çapraz fonksiyonlu ekipler ve kurum içi programları yönetmekle alakalı tecrübe sahibi olmak. 
5. Kanıtlanmış liderlik özellikleri, güçlü analitik ve yazı becerileri. 

  



 
 
 
 
“Bugünün İK meslekleri” gelecekte neler olacağını bizlere gösteriyor 
 
2020’li yıllar İK için yeni bir başlangıç dönemi olacak. İK alanında ortaya çıkmaya 
başladığını gördüğümüz ve gelecekteki işleri de şekillendireceğini düşündüğümüz 
mesleklerden birkaçı: 
 

- Çalışan Deneyimi Müdürü: Futuristik görünen bu unvan, ING, Novartis ve Wallmart gibi 
devlerde beklenmedik biçimde ortaya çıktı ve şimdilerde yerini sağlamlaştırıyor. İK, IT, kullanıcı 
deneyimi ve çalışan iletişimi alanlarını tek bir bünyede toplayan bu rol, adaylar ve çalışanlar için 
“önemli anlar” yaratılmasına yardımcı oluyor. 
 

- Rehber Robot (chatbot) Koçu: DBS Bankası işe alım sürecini 32 dakikadan 8 dakikaya indiren bir 
yapay zeka kullanarak sanal işe alma robotu yarattı. Zamandan kazanç sağlayarak, işe alımcılara 
DBS kültürünü derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için daha vakit verildi. 

 
- Mali İyilik Koçu: SunTrust Bankası (adı artık Truist) İK deparmatnında yeni bir rol yarattı. İK 

Departmanı GMY’sine doğrudan raporlama yapan bu rolde yetişkin öğrenmesi, veri analitiği ve 
finansal hizmetler veriliyor. 

 
- İK Yapay Zeka Strateji Ofisi Başkanı: 2018 yılında Forbes’ta bahsedilen bu rol IBM’de veri 

bilimciler, insan analitiği ve veriyi çalışan deneyimine dönüştüren mühendislerden oluşan bir İK 
ekibini yönetmekle görevli. 

 
 

İlerleyen günlerde burada ve başka yerlerde teorik bazda belirtilen “Geleceğin 
Meslekleri”nin gerçekten de ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 
  



15- Çalışan Sağlığı ve Esenlik (Well-Being) 
Direktörü 

 
Özet: COVID19 salgını şirketlerin aciliyetle bir esenlik planına ihtiyaç duymasına sebep oldu. Virüsten 

önce bile çalışanların üçte ikisi tükenmişlik sendromuyla mücadele ediyordu ve virüsle birlikte 
çalışanların sağlığı ve esenliği en önemli konu haline geldi. 
Bu anlamda çalışanlarımızın sağlıklı, üretken ve bağlı kalmalarını sağlamak için bütün kurumda güdülecek 
bir strateji yaratacak bir çalışan sağlığı ve esenlik direktörü arayışı içerisindeyiz. Zihinsel, fiziksel, duygusal 
ve ruhsal sağlığa yönelik esenlik (wellbeing) etkinlikleri ve programları yönetilecek. Bu pozisyonun 
varoluş amacı, son derece üretken, fonksiyonlu ve olumlu bir çevre yaratabilmek için açık ve dürüst bir 
iletişim kültürünü canlandırmak. 
 

Gereken Beceriler: Çalışan Sağlığı ve Esenlik Direktörü’nun temel önceliği, kurumun kültürü, 

misyonu ve değerlerine uygun biçimde esenlik programlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve 
uygulanması. Rolün bütüncül bir vizyonu var; temel amaç zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal esenliğin 
kurumun içine ve kültürüne işleyerek bu noktada vurgu yapılmasını sağlamak. 
Çalışmalar gösteriyor ki tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların diğerlerine göre işten ayrılma oranı 
2,6 kat daha fazla. Şirkette kalsalar bile performanslarına olan inançları %13 düşüyor ve yarısından fazlası 
yöneticileriyle performans hedefi tartışmak istemiyor. Dahası, çalışanlar her geçen gün işte daha fazla 
teknolojiyle çalıştıkça insanlar arasındaki bağlar da zayıflıyor. 
Hedefimiz işte daha fazla insan deneyimi yaratmak. Bu rolde çalışan kişi, gerçek sonuçlarla “bütüncül” bir 
gerçeklik yaratmak için çalışanlara belirli alanlarda elle tutulur kaynak ve araçlar temin edilmesine katkı 
sağlamak üzere fitness danışmanları veya mali esenlik  koçları gibi uzmanlarla birlikte çalışacak. 
Çalışanların desteklenmesi ve çalışanlara koçluk yapmak son derece önemli. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. İK veri detektifleri ve insan ağ analistleri ile birlikte çalışarak, çalışanların mevcut zihinsel, 
duygusal ve ruhsal esenliklerini değerlendirmek. 

2. Çalışanların istek ve ihtiyaçlarını keşfetmek ve analiz etmek için İK veri detektifleri ile birlikte 
çalışmak. 

3. Farklı zihinsel esenlik programları ve kaynakları inşa etmek ve var olanlara katılmaları için 
insanları teşvik etmek. 

4. Şirket olarak piyasadaki en iyi esenlik programlarını inşa etmeye çalışırken diğer kurumların da 
takip edebilmesi için bulunduğumuz girişimler ve bulguları daha geniş bir kitleyle paylaşmak. 

5. Uzaktan çalışanlara özel ihtiyaçları düşünmek ve bu şekilde çalışanlar için esenlik çözümleri 
üretmek. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Çalışan esenliği hakkında sektörde neler olduğunu bilmek ve bu konuda deneyim sahibi olmak. 
2. Klinik davranışsal sağlık deneyimi tercih sebebidir. 
3. Esenlik konusunda kurum içi ve kurum dışı ilişkileri besleme becerisi (esenliğe ilişkin konularda 

kamusal kuruluşlarda eğitim vermiş olmak gibi). 
4. Sertifikalı yoga eğitmeni, meditasyon ustası ya da uygulayıcısı olmak. 
5. Duygusal akıl ve empati yeteneği. 
6. Güçlü iletişim kurma becerisi ve iletişim programları tasarlama deneyimi. 
7. Esenlik programları ve girişimlerinde rehberlik edebilmek için veriyi anlama ve yorumlama 

yeteneği. 
 
 
 
 



16- Amaç Planlama Yöneticisi 
 
Özet: “Amaç” yeni ticari savaş alanı ve bizlerin de, farklılık arayışında olan müşterilerimizi kararlı bir 

amaç yolculuğuna çıkmaya ikna edecek, bu yolcuğu şekillendirecek ve başlatacak insanlara ihtiyacı var. 
Müşterilerimize topluma faydalarını ve hem çalışan hem de müşteri perspektifinden amaçlarını 
belirlemeye yardım edeceksiniz.  
Amaç Planlama Yöneticisi olmak, kurumun avukatı olmak ve müşteirlerin kafasında kendilerine ait amacı 
inşa etmelerine, yönetmelerine ve ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için mevcut sosyal kanalları 
kullanmak anlamına geliyor. Eğer yakın zamanda sosyal medya ile birlikte, halkla ilişkiler alanında 
çalıştıysanız ve insanlar üzerinde etki yaratmak gibi bir yeteneğiniz varsa amaç planlama yöneticisi 
olabilirsiniz. 
 

Gereken Beceriler: Amaç Planlama Yöneticisi olarak, hem müşteriler hem de çalışanların 

hedeflerine uygun bir kurumsal amacın şekillendirilmesine ve yansıtılmasına yardımcı olacaksınız. Zira 
kurumsal amaç hem yeni müşteriler çekilmesini sağlar hem de çalışanların kuruma bağlılığını 
sağlamlaştırır. Bu projeler pazarlama ve İK’nın ortak çalışmasıyla yürütülür. 
Bu anlamda rolünüz gereği, bir şirket amacı stratejisi ve anlatım tarzı geliştirerek müşterilerin 
şirketlerinde de iletişim katalizörü görevi göreceksiniz. İç ve dış müşterilerle ilgilenilmesi gereken sosyal 
meseleleri belirleyecek; fayda sahipleriyle görüşecek, amaç anlaşmaları imzalayacak ve bilgi, fikir, içerik 
ve etki yaratarak alışverişte bulunacaksınız. Bunların yapılmasının sebebi ise kurum, kurumun sunduğu 
ürünler ve hizmetlerin uzun vadede pozitif düşüncelerle anılmasını sağlamak. Karşılıklı duygu 
paylaşımları ve empati, müşterilere dokunarak bunları satışa çevirecek; çalışanlar arasında ise bağlılık 
artırılarak yeteneğin şirkette kalması sağlanacak. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Amaç stratejisini yaratmak, şekillendirmek ve benimsemek; bunları müşterilere aktarmak. 
2. İK ile birlikte çalışarak farklı iletişim kanalları üzerinden “çalışanın sesini” duyurması için 

müşterilerin çalışanlarında etki yaratmak. 
3. Sosyal meseleler üzerinde farklı paydaşlarla birlikte çalışmak. 
4. İçerik ve iletişim planlarını oluşturmak amacıyla kurum içi etik ekibi ve CTO (Güven ve Emniyet 

Yöneticisi) ile çalışarak çapraz fonksiyonlu uyum yakalanmasını sağlamak. 
5. Yaratılan kaynakların doğru kitleye ulaştığından emin olmak ve algısal farklılık yaratmak için 

üçüncü şahıs sözleşmelerini düzenlemek. 
6. Pazarlama/sosyal medya ekipleriyle birlikte yıllık, çeyrek dönemde ve aylık olarak influencer 

hedeflerini belirleyerek içerik stratejisi geliştirmek. 
 
Beceriler ve Yetenekler 

1. Ajansta 15 yıllık deneyim sahibi olmak. Bu bir yönetici pozisyonu olduğu için bütçe yönetimi 
sorumluluğu da gerektiriyor. 

2. Kurum etiğine dair sağlam bir altyapıya sahip olmak ve kurum algısını analiz etme ve etkileme 
yeteneği. 

3. Müşterilerin şirketlerinde etki yaratabilecek şekilde kampanyalar düzenleyerek sosyal medya ve 
çalışanı etkileme becerisi. 

4. Ekonomi alanında bilgi sahibi olmak ve makroekonomik eğilimleri yorumlayabilmek. 
5. Üst düzey yöneticilerle iletişim kurma ve fikir aşılayarak etki yaratma becerisi. 

  



17- İnsan Ağ Analisti 
 
Özet: Modası geçmiş hiyerarşik bir sistem sunan geleneksel kurum ağı, işlerin nasıl yapıldığı konusunda 

pek az bilgi verir. Şirketimiz ise “wirearchy” (Bilgi Çağı'nın ortaya çıkmasıyla yaratılan, hiyerarşik 
organizasyonları bozan ve bilgiye erişimin temel yapısı olan güç yapısı) adını verdiğimiz, önceden 
belirlenmiş öncelikli işlerden bağımsız, dinamik bir ağ düzeneği inşa ediyor.  
Bu kavramı anlamak, “doğal ağı” anlamak demek; yani insanların gerçek hayatta bir araya gelerek işleri 
halletme biçimlerini anlamak. Buradan hareketle doğal ağları analiz edecek ve kurumun iç işlerine ışık 
tutarak genel iskeletini çıkaracak bir ekibe katılması için insan ağ analisti arıyoruz. 
Bu pozisyonda çalışacak kişi uzaktan çalışan iş gücünün birbiriyle ne derece ve nasıl iletişim halinde 
olduğunu, yüksek performans gösterenlerin kimler olduğunu, kurumun ne derece kapsayıcı olduğunu ve 
kimlerin tükenmişlik sendromuna yakın olduğunu belirleyecek çalışmalar yapmaktan sorumludur. Bu 
çalışmalar ışığında İK ekipleri sınırlayıcı yapıları ve süreçleri yıkmak ve doğru insanları hızla bir araya 
getirmenin yollarına odaklanabilir.  
 

Gereken Beceriler: İnsan ağ analisti, insanların iş ilişkilerini görmek, incelemek ve analiz etmek için 

yapay zeka ve veri analitiğinden yararlanılıyor. Bu iş için kurumsal ağ analizi (ONA) kullanılıyor. Şirket 
hem sanal ONA’ya (yani e-mila, anında mesajlaşma ve intranet analizi) hem de fiziksel ONA’lara 
(çalışanların kartlarına yerleştirilmiş GPS, infrared ve ses sensörleri) hatrı sayılır miktarda yatırım yaptı. 
Analistler bu kaynaklardan alınan verileri anketlerde, çözüm geliştirirken ve hatta kimsenin aklına 
gelmeyen sorulara bile cevap verirken kullanılıyorlar. Bu roldeki kişi ise İK ekibi, kurumsal davranış ekibi 
ve İK veri detektifleri ile birlikte çalışacak. Bu pozisyonda dikkat edeceğiniz, husus etik ve gizlilik. İşi 
yapan kişilerden en üst düzey gizlilik kurallarına bağlı kalmalarını bekliyoruz. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Doğal ağları anlamak için farklı ONA formlarından yararlanmak. Bu görevin içerisinde, yüksek 
performans gösterenleri ve “bağ kuranları” (yani insanları çaba sarf etmeden bir araya 
getirebilen fakat lider olmayan kişiler) belirlemek, son derece yüksek verime sahip ekipleri 
belirlemek, katılım şemalarını çıkarmak, dahil etme kriterlerini değerlendirmek ve çalışanın 
esenliğini incelemek de var. 

2. Derin analiz için veri kaynakları bulmak ve bunları genişletmek.  
3. Paydaşları çoğaltmak için bulguları paylaşmak. (Analistler, proje ve sorulara yönelik raporlar 

hazırlayarak, ağ perspektifi üzerinden iş KPI’ları hakkında da yine raporlar oluşturuyorlar.) 
4. Bütün İK fonksiyonu üzerinden ekiplerle iş birliği yapmak. Doğal ağlardaki bilgi taleplerini günlük 

bazda yönetmek ve aynı zamanda insan bakış açısına ihtiyaç duyulan geniş çaptaki stratejik 
projeler üzerine çalışmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Raporlama, veri analitiği ve modelleme alanlarında 5 yıldan fazla deneyim. 
2. Aşağıdaki alanların birinde veya birkaç tanesinde yüksek lisans diploması veya sertifika sahibi 

olmak: veri bilimi, yapay zeka, hesaplamalı sosyal bilimler, sosyal ağ teorisi. 
3. Mükemmel insan ilişkileri ve yazılı ve sözlü iletişim becerileri. 
4. İşletmenin ihtiyaçlarını karmaşık analiz, tasarım ve tavsiyelere dönüştürme yeteneği. 
5. İş ihtiyaçlarını belirleme ve tanımlamak için gereken analitik beceriler. 
6. ONA verilerinin düzenlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi için yenilikçi ve görsel çözümler 

geliştirebilmek. 
  



18- Çalışan Destek Koçu 
 
Özet: Dünyanın her yerinde iyi yetenekleri elde tutmak şirketler için en büyük endişe unsuru. Bunun bir 

sonucu olarak da çalışanı elde tutma dünya çapındaki birçok devin stratejik önceliği haline geldi. 
Biliyoruz ki günümüzde bir çalışanı elde tutmak için iyi maaş vermekten daha fazlası gerekiyor; anlamlı 
kariyer hedefleri belirlemeli, çalışanlarla aynı değer yargılarına sahip olmalı ve sosyal ve kişisel boyuttaki 
aktivitelere katılımlarını desteklemeli, hayal kurmaları, oyun oynamaları ve yenilik getirmeleri için onlara 
zaman vermeliyiz. 
Buradan hareketle bizler de mevcut çalışanların yeteneklerini geliştirmek, üniversite öğrencilerini işe 
alarak onları eğitmek, esenlik, sosyal fayda ve aidiyet duygularını öne çıkarmak eylemlerini 
gündemimizde ilk sıraya aldık. Bu noktada çalışan destek koçu iş yerinin tanımını yaparak koçluk  hizmeti 
verecek. 
 

Gereken Beceriler: Çalışan Destek Koçu olarak her bir çalışan için kişisel düzeyde stratejiler ve 

planlar yaratmak amacıyla, veri detektiflerimiz, Uni4Lige koordinatörlerimiz, iş davranışı yöneticimiz, 
amaç planlama yöneticimiz ve müdürlerle birlikte çalışıyor olacaksınız. Çalışanlarla “işe alımdan emekli 
olana kadar” ilişki kuracak ve iş yeri ve hayatlarındaki ihtiyaçlarının uyumlu olduğundan ve bu ihtiyaçların 
temin edildiğinden emin olma noktasında onlara destek veriyor olacaksınız. Son derece esnek 
değişkenler, engeller ve koşullara bağlı gelişen işten ayrılma durumlarının önünü almak için “erken uyarı 
sinyali” görevi göreceksiniz. Bu iş için her bir çalışanın temel ihtiyaç ve endişelerini belirlemek amacıyla 
verileri analiz etmeniz gerekecek. Çalışanların başarıları ve gerçekleştirmek istedikleri hedeflere giden 
yolda motivasyonlarının düşmemesini sağlamak için, paydaşlar üzerinde etki yaratabilmeli ve paydaşların 
katılımını sağlayabilmelisiniz. Bunun yanı sıra çalışanların sağlığını bozan strese sebep olan durumları ve 
onlara başarı hissi veren motivasyon tetikleyici ögeleri anlama kabiliyetine de sahip olunması gerekiyor. 
 
Temel Sorumluluklar 

1. Çalışanların başarıları, deneyimler, elde tutulması ve bağlılıklarına ilişkin son trendleri takip 
ederek öğrendiklerini uygulamak. 

2. Çalışanların kariyer hedeflerini ve ilhamlarını, gelişim alanlarını, sosyal etki ve amaçlara ilişkin 
noktaları ve dahil olma hallerini belirlemek için İK veri detektifleri ile birlikte çalışmak. 

3. Çalışanın bulunduğu pozisyon ve iş ortamındaki başarısını destekleyecek iş ortamı, kritik 
yetenekler ve davranışları anlamak için müdürlerle birlikte ortak çalışmak. 

4. Planı destekleyecek kaynak, yan haklar, mentor ve hizmetlerin birlikte yaratılması için kurum 
içi ve kurum dışı esnek ekonomi müdürleri ve kariyerde ikinci bahar koçlarıyla birlikte çalışmak. 

5. Büyümeyi desteklemek, olumlu ilişkileri devam ettirmek, engelleri ortadan kaldırmak ve 
zorluklardan ders çıkarmak için bireysel aktivasyon ve hareket alanlarında çalışanlar ve 
müdürlere koçluk yapmak. 

 
Beceri ve Yetenekler 

1. Danışmanlık, davranışsal psikoloji, sosyal ve çok kültürlü psikoloji, sanayi ve kurumsal psikoloji, 
kurumsal gelişim alanlarında yüksek lisans veya denklik. 

2. Kariyer, profesyonel, hayat koçluğu alanlarında kanıtlanmış tecrübe. 
3. Şirkette dahil olma ve aidiyet prensipleri ve tekniklerine hakim olma. 
4. Her düzeyden ve sektörden çalışanla etkin iletişim kurma ve ikna kabiliyeti. 

 
  



19- Sanal Gerçekliğe Katılım Danışmanı 
 
Özet: Sanal gerçekliğin, yetenekli çalışanları cezbetmekten tutun, pozisyonları gereği dahil olacakları iş 

süreçleri ve fonksiyonlarını kavramalarına kadar İK’nın bütün fonksiyonları üzerinde yarattığı etkiyi 
hepimiz gördük. İK departmanımızın, sanal gerçeklik platformlarında en iyi iş gücü eğitimi standartlarına 
ulaşması için İK departmanının süreçleri tasarlaması, uygulaması, kişiselleştirmesi ve büyük ölçeklerde 
ele almasına yardımcı olacak yetenekli Sanal Gerçekliğe Katılım Danışmanları arıyoruz. 
Sanal gerçeklik, insanların öğrenme ve eğitme şekilleri, durumsal canlandırmalar üzerinden güvenliği 
artırma, ayrımcılığa maruz kalan iş arkadaşlarıyla empati kurmalarını sağlamada son derece yararlı bir 
araç oldu. “Anı deneyimlemek” üzerinden insanların öğrenme ve eğitim biçimlerini şekillendirirken, sanal 
gerçekliğin sunduğu hızlandırma, “başkasının açısından bakmak” deneyimi ve anlık iş birliği imkanlarının 
İK’nın ne kadar işine yaradığını da görmüş oluyoruz. 
 

Gereken Beceriler: Sanal Gerçekliğe Katılım danışmanları katılım ve eğitimi beslemek için sanal 

gerçekliği kullanıyor. Çalışanların işleri hakkında uygulama yapabilmelerini sağlayan sanal alan, zaman ve 
mekanlarda hareket edebilmeleri için gereken ögeleri bir araya getirecek olan yetenekli mühendisler, 
eğitim ve iş gücü ekipleri ve teknik sanatçılarla birlikte çalışıyorlar. Sanal gerçeklik birçok iş fonksiyonu 
için yararlı ve faydalı olduğunu çoktan kanıtladı. Hakkında birtakım endişeler olsa da seyahat engelleri 
söz konusu olduğunda sanal gerçekliğe başvurmak zorunlu oluyor.  
 
Temel Sorumluluklar 

1. Dinamik olarak öğrenme içeriğini ve katılım platformlarını en uygun ve kullanışlı hale getirecek 
bir plan geliştirmek. 

2. En son teknoloji harikası, kafaya takılabilen başlıklar ve platformların kurulumunu sağlamak. 
3. Var olan normlar, standartlar ve gizlilik yasalarına uyulduğundan emin olmak. 
4. Sanal gerçekliğe katılım için akış, mekan ve zaman ögelerini organize etmek. Organizasyonel 

değişim yönetimine dikkat etmek bu noktada son derece önemli. 
5. Tekrarlama, sanal gerçeklik deneyleri ve proto-pilotlarla kullanıcıların öğrenmesine yardımcı 

olmak. 
6. İş kolları yöneticilerine ilgili deneyimler üzerinden tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık 

yapmak. 
 
Beceriler ve Yetenekler 

1. Kurumsal eğitim sektöründe uygulama alanında en az iki yıllık tecrübe. 
2. Sanal gerçeklik tabanlı programları yönetmek üzere organize, detay odaklı ve adapte olabilecek 

şekilde problem çözme becerisi. 
3. Farklı arkaplanlardan kişiler ve farklı çalışma tarzlarıyla iş birliği yapma deneyimi. 
4. Sanal gerçeklik teknolojilerine ilgi. 
5. Strivr, Mursion, Linden Lab’s Sansar, The Wild ya da Hub Culture’s Emerald City gibi 

platformların tasarımı, geliştirilmesi, modellemesi ve kullanımına ilişkin en az bir yıllık tecrübe.  



20- Konsantrasyon Koçu 
 
Özet: Teknoloji çalışanlarımız için bir gereklilik, fakat zihinsel akışta problemlere yol açtığı da bir gerçek. 

Hatta mobil cihazlarımızdan ayrı kalınca yaşadığımız endişe duygusunun bir adı bile var: Nomofobi. 
Semptomlarından biri, kullanıcının mesaj veya bildirim gelmemişken kendi kendine titreşim ya da zil sesi 
duyup telefonunu kontrol etmesi. Akıllı telefon kullanıcıları günde 2,5 saatlerini telefonu kullanmadan, 
sadece kontrol etmek için harcıyorlar. Amaç bildirim olup olmadığını kontrol etmek.  
Bu da işletmeler için oldukça kötü bir haber. Bazı uzmanlara göre, bir mesaj okuduktan sonra 
konsantrasyonun sağlanması için 11 dakika geçmesi gerekiyor. Basit bir mesaj okuma eylemi bile temel 
işlerde hata yapma riskini ikiye katlıyor. Dahası çalışanların iş ve özel hayatları daha çok birbirinin içine 
giriyor; bu anlamda her iki alanı da yönetebilmeleri için İK onlara yardımcı olabilecek bir organ. 
Bu gerçekler şığında, akıllı telefon takıntısını kontrol altına almak ve çalışanlarımızın en sağlıklı ve 
üretken hallerine kavuşmaları için yardım etmek adına bir konsantrasyon koçu arayışı içerisindeyiz. 
 

Gereken Beceriler: Konsantrasyon koçunun amacı, çalışanların içsel olarak değerlerine ve 

sezgilerine, dışsal olarak da dış dünyadaki işlerine konsantre olmalarına yardımcı olmak. Böylelikle 
streslerini yönetmelerine, odaklarını, verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. 
Bu rolde çalışan kişi aynı zamanda çalışanlara stresin doğasına dair eğitim de verecek. Kısa süreli stres 
vücuttaki kortizol seviyesini, bir başka deyişle “stres hormonunu” yükseltiyor ki bu da ölümcül düzeyde 
adrenalin salgılanmasına sebep oluyor. Uzun dönemde ise dikkatte ve üretkenlikte azalmaya sebep 
veriyor. Maalesef birçoğumuz tam anlamıyla bitap düşene kadar vücudumuzdaki olumsuz etkilerin 
farkında olmuyoruz. Duygusal ve zihinsel olarak yorgun düştüğümüzde, odaklanma, konsantre olma ve 
hatırlama becerilerimizi körelmiş oluyor. Bu sebeple konsantrasyon koçunun yapacağı iş, İK içerisinde 
değerlendirme ve koçluk ekiplerinin işiyle benzeşiyor. Konsantrasyon koçu aynı zamanda çalışanların 
dikkatini dağıtan ve stres kaynağı yaratan konuları yönetmelerine de yardımcı olacak. Bu noktada sakin 
kalmak, nabız kontrolü ve çatışma yönetimi gibi kişisel kontrol yöntemlerini yavaş yavaş öğrenerek 
benimsemek, asıl mesele. Bu anlamda ideal adayın, çalışanların mevcut durumlarını değerlendirmelerine 
ve ekiplerin bu destekleyici pratikleri benimsenmesine yardımcı olmak için gerekli araç ve rehberliği 
müdürlere temin edebilmesi gerekiyor. 
 
Temel Sorumluluklar 
1. Ekip içerisinde duygusal zeka seviyesini ölçmek için bireysel ve grup bazında değerlendirmeler 

yapmak. 

2. Dikkati dağıtan etmenler, yol açtıkları fırsat kayıplarını değerlendiren ve en iyi savunma örneklerini 

içeren yayınları aylık bazda tasarlamak. 

3. Ekiplerin hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmasını, önemli işleri önceliklendirmesini ve dikkat 

dağıtıcı ögelerden uzaklaşmasını sağlayacak şekilde müdürler için koçluk programları düzenlemek. 

4. Çok fazla şeye aynı anda maruz kalmanın sebep olduğu stres faktörlerini belirlemek için çalışanları 

aktif biçimde dinlemek. 

5. Çok fazla teknolojiye maruz kalmanın yol açtığı dikkat dağıtıcı ögelerin tehlikeleri hakkında 

farkındalık yaratmak. 

6. Çalışanların kişisel gelişimlerini, kariyer gelişimlerini ve işteki üretkenliklerini tetikleyecek ve 

geliştirecek yolları belirterek “direksiyona geçme” kampanyası yürütmek. 

7. İşletme için odakta master seti belirlemek ve bunu yönetmek. 

Beceri  ve Yetenekler 

1. İnsan kaynakları, kurumsal gelişim veya eşdeğer bir alanda lisans veya yüksek lisans diploması. 

2. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)’de en az ACC akreditasyonu. 

3. Mükemmel koçluk, eğitim ve sunum becerileri. 

4. Çapraz fonksiyonlu ekip ve kurum içi program yönetme deneyimi; kurumda ilgili süreçleri yürütme 

ve etki yaratma becerisi. 

5. Kişiler arası diyalog kurabilme ve gelişmiş iletişim becerileri. 

6. Güçlü analitik ve yazı becerileri. Odak dağılmasını önlemede düşünce liderliği yapabilme. 



21- Genetik Çeşitlilik Sorumlusu 
Özet: Kurumumuz tam zamanlı çalışacak genetik çeşitlilik sorumlusu arıyor. Bu pozisyondaki kişi, ülke 

ve iş birimi müdürlerimizle iletişim halinde olacak. Bunun yanı sıra, kurumda genetik çeşitlilik ve dahil 
etmenin sağlanması için kurum içi ve üçüncü taraf genetik patolojistlerle birlikte çalışacak. İdeal 
adayımızın genetik eşitlik alanında deneyimli olması ya da kurumlarda diğer eşitlik programlarında yer 
almış olması ve genetik zenginlik metodolojisi hakkında eğitim almaya gönüllü olması gerekiyor. 
 

Gereken Beceriler: Eşitlik yönetiminde bir sonraki devrim bu konuda yaşanacak. Etnik, cinsel 

yönelim ve cinsiyet eşitliğinin de ötesinde, artık genetik eşitlikten bahsediyoruz ve genetik olarak 
heterojen bir gruptan oluşan iş gücünü entregre etmemiz gerekiyor. Herkese Eşit Fırsat sunan bir 
topluluk olarak bizler için iş gücünün kapsayıcı ve dahil edici olması, gelişimi son derece adaletli biçimde 
sağlıyor olmak ve gelir yönetimi ve tanıma programlarının bütün şirketteki genetik spektrumda adil 
olması son derece önemli. Genetik çeşitlilik sorumlusu olarak temel göreviniz, kurumun karlılığını ve 
üretkenliğini artırmanın yanı sıra genetik anlamda kapsayıcı bir ortam yaratmak. Bütün şirkette genetik 
eşitlik politikasını yapılandırarak ve yönetimi iş birimleri içerisinde ilgili politikaları uygulamaları ve 
bunlara bağlı kalmaları için teşvik ederek, genetik anlamda zengin bir iş gücünü destekleyen yasal 
düzenlemeler kapsamında faaliyet yürüteceksiniz.  
 
Temel Sorumluluklar 

1. Hukuk ve kurum içi genetik patoloji ekiplerimiz ile birlikte çalışarak kurumun genetik eşitlik ve 
dahil etme uygulamaları için politika ve prosedürleri oluşturmak. 

2. Bu prosedürlerin benimsenmesini sağlamak için iş kolları ve ülke yöneticileriyle iş birliği 
yapmak. 

3. Gönüllü Genetik Açılımı için işe alım ekipleriyle birlikte çalışmak. 
4. Bu alanda kurumun düşünce lideri ve PR yüzü olmak. Aylık blogları, ilgili raporları, konu 

hakkındaki makaleleri kurum için düzenleyerek yayınlamak. 
5. Konuyla ilgili düzenlenen toplantılara vs. katılmak. 
6. Kurumun genetik çeşitliliğe saygı ve dahil etme konusunda yarattığı etki ve duruşunu hem iç 

hem de dış tarafta geliştirmek ve tanıtımını yapmak için pazarlama ekibiyle çalışmalar 
yürütmek. 

7. Ülke müdürüne konuyla alakalı raporlar sunmak ve kuruma yılda iki kez konuya ilişkin gelişmeler 
hakkında raporlama yapmak. 

8. İlgili prosedür ve uygulamaların kurumun her noktasında benimsendiğini kontrol etmek için yılda 
iki kez denetimler yapmak. 

 
Beceriler ve Yetenekler 

1. Biyoloji veya genom biliminde diploma. 
2. Genetik eşitlik veya benzer bir rolde ya da İK’da 5-10 yıllık tecrübe. 
3. Genetik metodolojisi ve teorisine dair tecrübe sahibi olmak tercih sebebi fakat tecrübe olmaması 

durumunda seçilen adaya eğitim verilecek. 
4. Beşeri bilimler ya da işletme alanlarında MBA ya da master. 
5. Kanıtlanmış, kurum içerisinde güvenilir ilişkiler kurma becerisi. 
6. Sınırlı zaman dilimlerinde proje oluşturma ve yönetme yeteneği. 
7. Her düzeyden kişiyle iletişim kurabilme becerisi (sözlü ve yazılı) ve danışmanlık becerileri. 
8. Yüksek kişisel motivasyon, kişisel disiplin, organizasyon ve odak. 
9. Güçlü yönetsel yetenekler. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
İK’nın yeni normaline hoşgeldiniz. Artık ayan beyan ortada: Hiçbir kurum işleri 
eskisi gibi yürütemeyecek. Zen rahibi ve yazar Shunryu Suzuki şöyle buyurmuş: 
“Çaylağa göre çok fazla seçenek vardır; ustaya göre ise pek az.” İK liderleri 
olarak mevcut bütün olasılıkları görmemiz, düşünce kalıplarımızı zorlamamız ve 
işin bozunarak değişmesine izin vermemiz gerekiyor. İşin geleceğini nasıl 
yöneteceğimizi göstermek için iyi bir fırsat! 
 
Bizlerin mottosu her zaman “İşin geleceği her zaman gelecek zamandadır; gelecek ise yarında”. Bu 
anlamda İK’cılar olarak bizlerin yarının meslekleri için yolu açması gerekiyor. Fakat gelecek her gün daha 
da yaklaşmakta. CHRO’lar arasında rönesans yapmanın zamanı geldi; stratejiden uygulamaya geçişin 
liderleri olarak yine insanı merkeze koymamız gerekiyor.  
Hizmet veren şirketlerin içindeki dengeyi gelecekte de yakalamak, bizlerin görevi. London School of 
Economics profesörü Leslie Willcocks’un dediği gibi, “içindeki robottan insanı azade etmek” için bizlere 
yine İK yardım edecek. 


