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HABER

KURUM KÜLTÜRÜNÜ AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM ÇALIŞANLAR 

İÇİN MÜKEMMEL HALE GETİREN ŞİRKETLERİN EKONOMİK 

PERFORMANSLARI YÜZDE 10’A YAKIN ARTIYOR. ÇALIŞANLAR, 

GÜVEN DÜZEYİ YÜKSEK KURUM KÜLTÜRÜNE SAHİP İŞYERLERİNDE 

OLDUKLARINI HİSSETTİKLERİNDE İSE VERİMLİLİK ÜÇ KATINA ÇIKIYOR.
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NELER ANALİZ EDİLDİ?

5) TAKIM RUHU

1) GÜVENİLİRLİK

2) SAYGI

3) HAKKANİYET

4) GURUR
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G
reat Place to Work Enstitisü; 

analizleri ve danışmanlık hiz-

metleriyle 60’tan fazla ülkede, 

farklı büyüklüklerdeki ve sek-

törlerdeki şirketlerin daha iyi bir kurum 

kültürü oluşturma çabalarına destek veri-

yor. Enstitü, güçlü kurum kültürüne sahip 

şirketleri ödüllendirdiği En İyi İşverenler 

araştırmasını gerçekleştirdikten sonra En 

İyi İşverenler listelerini yayımlıyor. Ödüller, 

şirketler için güçlü bir motivasyon kaynağı 

ve işveren markasının ön plana çıkartılması 

için önemi bir araç olarak görülüyor. Kurum 

kültürü gelişiminin stratejik bir yaklaşım 

olarak görülmesi; çalışan potansiyelinin 

artması, inovasyon ve yüksek ekonomik 

performansı beraberinde getiriyor.

Araştırmaya 8 bin 26 

yönetici katıldı

Bu yıl düzenlenen araştırmaya 162 şir-

ketten 85 bin çalışan ve 8 bin 26 yöneticinin 

katıldığını ifade eden Great Place to Work 

Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, “Çalış-

malarımızda; güvenilirlik, saygı, hakkani-

yet, gurur ve takım ruhu gibi Great Place 

to Work felsefesine ait beş boyutu analiz 

ediyoruz. Güven Endeksi ile çalışanların 

mevcut kurum kültürleri hakkında bu beş 

boyutu ölçümlüyoruz. Çalışanlarının mev-

cut kurum kültürleri hakkındaki geri bes-

lemelerini dikkate alıyoruz. Aynı zamanda 

şirketlerin İK uygulamaları ve politikalarının 

analiz edildiği Culture Audit analizlerini 

gerçekleştiriyoruz” dedi.

Trust Index anketlerinde öne çıkan bul-

gulara da değinen Toprak, “Önem düzeyi 

yüksek 10 maddeden sekizinin yönetim 

uygulamaları ve yöneticiler ile ilgili olması 

dikkat çekici. Yöneticilerle ilişkilerin değer-

lendirilmesinde en belirleyici faktör ise tu-

tarlılık. Çalışanlar, yöneticilerinin söyledikleri 

ile yaptıkları arasında bir tutarlılık olduğunu 

görmek istiyor. Aynı zamanda yöneticilerin 

kendilerini desteklemelerini ve takdir et-

melerini bekliyor” açıklamasında bulundu.

Great Place to Work tarafından yapılan 

araştırmalarda dikkat çeken diğer bir bulgu, 

kurum kültürünü ayrım yapmaksızın herkes 

için mükemmel hale getiren şirketlerin eko-

nomik performanslarının yüzde 9.6 oranın-

da daha iyi olması. Çalışanlar, güven düzeyi 

yüksek kurum kültürüne sahip iş yerlerinde 

olduklarını hissettiklerinde, işlerini severek 

yapıyorlar ve verimlilik üç kat artıyor. Güven 

ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün 

çalışan odaklı geliştiği şirketlerde ürün ve 

hizmetlerin kalitesi, inovasyon, çalışanların 

yetkinliği ve değer katma istekliliği daha 

yüksek.

Şirketlere önemli 

bir içgörü sunuyor

Bu yıl Recognition programını da 

hayata geçiren Great Place to Work, bu 

programla şirketlerin işveren markalarını 

destekliyor. Recognition, kurum kültürüne 

güç kazandırma hedefi ile tasarlanan ve 

dünya genelinde uygulanan bir program. 

Recognition programı içinde barındırdığı 

derin analizlerle sadece listeleme ya da 

ödüllendirme süreçleri ile sınırlı kalmıyor, 

aynı zamanda sunulan detaylı raporlarla 

kurum kültürünün geliştirilmesi için şirket-

lere önemli bir içgörü sunuyor. Araştırmada 

İK uygulamaları içerisinde yer alan özel 

alanlara ilişkin uygulamalarıyla fark yaratan 

şirketler de ödüllendiriliyor. “Yaşam Boyu 

Öğrenme”, “İş Yaşam Dengesi”, “İK’da dijital 

dönüşüm”, “Fırsat Eşitliği ve Kadınların Des-

teklenmesi”, “Kapsayıcılık” ve “Toplumsal 

Paylaşım” kategorilerinde özel ödül veriliyor. 

Bunlarla birlikte “IT’nin En İyi İşverenleri”, 

“Finans’ın En İyi İşverenleri” ve “Pharma’nın 

En İyi İşverenleri” gibi bu sektörlerde başarı 

gösteren şirketler için sektör ödülü kate-

gorisi mevcut.

“Küresel Sermaye 

Güven Barometresi”

Diğer yandan Uluslararası danışmanlık 

şirketi Ernst&Young (EY) tarafından yıllık 

olarak hazırlanan “Küresel Sermaye Güven 

Barometresi” başlıklı rapor şirket satın alma 

ve birleşmelerinin Brexit, ticaret savaşları 

endişeleriyle düştüğünü ortaya koyuyor. 

Araştırmaya katılan 45 farklı ülkeden 2 bin 

600 üst düzey yöneticinin yüzde 46’sı önü-

müzdeki yıl içinde şirket birleşme veya satın 



77EKONOMİK FORUM

Mega anlaşmaların

adresi ABD oldu

Küresel satın alma ve birleşme faali-

yetlerinde ilk sırada ABD yer alırken onu 

İngiltere izledi. Global bazda şirketler ticaret 

ve gümrük tarifeleri konusundaki çatışma-

ların yol açtığı zararı hafifletmek için çaba 

sarfediyor. EY anketine katılan şirket yö-

neticilerinin yüzde yirmisi Brexit’e rağmen 

İngiltere’yi fırsatlara açık bir yer olarak görü-

yor. Satın alma ve birleşme faaliyetlerinde 

İngiltere’yi sırasıyla Kanada, Almanya ve 

Fransa izledi. ABD’li medya devi Comcast’in 

İngiliz Sky’ı satın almasının yanında Ame-

rikalı şirketlerin İngiliz firmalarına yönelik 

öne çıkan devralma anlaşmaları arasında 

Coca-Cola’nın 5.1 milyar dolar karşılığında 

kahve zinciri Costa’yı ve Apple’ın 400 mil-

yon dolarla müzik platformu Shazam’ı satın 

alması yer alıyor.

Ayrıca bu yıl şirket satın alma ve birleş-

melerinde mega fırsatlar açısından dikkate 

değer bir yıl olarak başladı. Alman ilaç devi 

Bayer, 2018’in başlarında ABD tarım firması 

Monsanto’yu satın almak için 63 milyar 

dolarlık anlaşmayı sonlandırmayı başardı. 

Amerikan medya titanı Disney ve Comcast 

arasında Twenty-First Century Fox’u satın 

almak adına ateşli bir teklif savaşı yaşandı. 

Ve sonunda dünyanın en büyük medya 

ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney 

Company, yapımcılık ve dağıtım medya 

şirketi 21st Century Fox’u satın almak için 

71,3 milyar dolara anlaşmaya vardı. NBC 

kanalının sahibi Comcast Group ise İngiliz 

rakibi Sky için kesenin ağzını açarak 40 mil-

yar doları gözden çıkardı. Ancak yıla hızlı 

bir giriş yapan pazarlıklar Ernst&Young’a 

göre siyasi belirsizlikler nedeniyle fren yaptı. 

Tüm bu olumsuzluğa rağmen temel öğeler 

sağlam kalırken, şirket yöneticilerinin yüzde 

90’ı piyasalarda iyileşmeyi bekliyor.

almasına olumlu bakıyor. Ancak bu rakam 

geçen yıla göre yüzde 10’luk bir düşüşe 

işaret ediyor.

Ernst&Young’ın anketine katılan yö-

neticilerin büyük bir çoğunluğu gelecek 

yıl boyunca satın alma ve birleşme faali-

yetlerinin önündeki en büyük risk olarak 

düzenleme ve jeopolitik belirsizliği görüyor. 

Ernst&Young Küresel Faaliyetler Masası 

Başkan Yardımcısı Steve Krouskos ,“Sermaye 

Güven Endeksi” raporuna ilişkin gönderdiği 

yazılı açıklamada, “Jeopolitik gelişmeler, 

dünya ticareti ve gümrük tarifeleri üzerin-

deki belirsizlikler nihayetinde bazı anlaşma 

yapıcıların duraklama düğmesine basma-

sına neden oldu” ifadelerini kullanıyor ve 

ekliyor: “2018’in ilk yarısında bilançoların 

beklentilerin üstünde gelmesi ve anlaşma-

lar için yadsınamaz stratejik zorunluluğa 

rağmen bu yıl şirket satın alma ve birleşme 

faaliyetlerinin başlangıca oranla daha zayıf 

bitmesini bekliyoruz.”


