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Covid-19 ile neler yaşadık

Özenerek baktığımız
evden çalışmayı deneyimledik

Uçaklar yere indi, 
havaalanlarında yer kalmadı

Doğal hayat
kendine geldi

Çevrimiçi, ev yapımı gibi dizi 
çekim formatları ile tanıştık



Covid-19 ile neler yaşadık

Ev yapımı ekmek, yoğurt 
denemelerimiz oldu

Canlı yayınların arka fonlarının kütüphane 
olması gerektiğini öğrendik 

Zoom, MS Teams, Skype, Google Meet hayatımıza 
girdi, Havelsan’ın güzel çalışmasını öğrendik



Covid-19 ile neler yaşadık

Evden çalışma ilk 
zamanlarda keyifli 
gelmişti ama…



Yeni normal

Hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak



Yeni normal

Risk Fırsat

DEĞİŞİM



Yeni normal

• Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için 
kuvvet ver,

• Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için 
sabır ver,

• Değiştirip değiştiremeyeceğim şeyleri ayırt etmek için 
akıl ver.

Elimde ne var, ben ne yapabilirim…



İlgi Çemberi / Etki Çemberi

İçinde bulunduğum durumda neleri etkileyebilirim?

İlgi Çemberi

Etki Çemberi



Ortam Sesi…



Uzaktan Çalışmaya

Ne Kadar yakınız



İş ne kadar uygun?



İşveren ne kadar gönüllü?

Gözümün önünde olsun

Veri güvenliği

Çalışma saatlerine özen gösterme 
/ saygı duyma



İşveren ne kadar gönüllü?

Değişime direnme



Çalışan ne kadar hevesli / yatkın?

Çalışanın kişilik özellikleri

Mobilite

Yaşı, kuşağı, nesil farkı



Çalışan ne kadar hevesli / yatkın?

Rol model, usta / çırak

Öz disiplin

Güven, duygusal destek



Hukuki yanı

Uzaktan çalışmadaki kazalar

Ücret ve yan haklar



İşe dönüş

• Pazartesi sendromu, tatil dönüşü, covid-19 sonrası

• İşe adaptasyon

• Mevcut önlemler ve oluşturulan yeni kurallar 
doğrultusunda İSG ve hijyen eğitimi verilmesi

• Mevcut şartlara göre güncellenen risk analizleri ve 
kontrol önlemlerinin çalışanlarla paylaşılması



SWOT

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

İstihdamın artmasına katkı
Kadın istihdamına katkı
Kazan kazan yaklaşımı
Maliyetlerin düşürülmesi

Performansını ölçme
Hakkaniyet sağlama
Aidiyet tesis etme
Takım ruhunu yakalama

Fırsatlar Riskler

Rekabet gücü
Tercih sebebi olması
Nitelikli işgücünün 
cezbedilmesi

Piyasa belirsizlikleri
Mevzuatın aynı hızda 
güncellenmemesi
Personel kaybı



Melez bir yapıya dönüşecek

Değişimi hızlandıracak



Her şey gönlünüzce olsun
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