
 

EN İYİ YETENEĞİ ELDE TUTMAK İÇİN 7 ADIM  

Birçok ekip, çalışanlarını en değerli kaynakları olarak görür. Yetenekli profesyoneller, şirketlerin gelir 

elde etmesine yardımcı olur ve bu da onları, becerilerinden yararlanmak isteyen diğer şirketler arasında 

arzu edilir kılar. En iyi yeteneklerin nasıl elde tutulacağını anlamak, bir kuruluşun üretkenliğini 

geliştirmesine, işe alma maliyetlerini düşürmesine ve morali yükseltmesine yardımcı olabilir. Bu 

makalede, talimatlar ve uzman ipuçlarıyla en iyi yeteneklerin nasıl elde tutulacağını açıklıyoruz. 

EN İYİ YETENEKLERİ TUTMAK NEDEN ÖNEMLİDİR? 

İŞE ALMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜR 

Şirketler, en iyi yetenekleri işe almak için çok fazla zaman ve para yatırır. İş pozisyonlarının reklamını 

yapmaya ve başvuruları incelemeye ek olarak, en nitelikli adayları seçmek için mülakatlara ev sahipliği 

yapıyorlar. Çalışanların şirkette kalmasını sağlamak, şirketin gelecekteki işe alma maliyetlerinden 

tasarruf etmesine ve bu fonları diğer departmanlara tahsis etmesine yardımcı olabilir. 

İŞYERİ MORALİNİ ARTIRIR 

Devir oranları, bir çalışanın işyerine ilişkin algısını etkileyebilir. Çalışanlar, iş arkadaşlarının birkaç yıl 

şirkette kaldığını gördüklerinde, şirkette kalmaya teşvik edilebilirler. Bu artan moral ve iş güvenliği 

duygusu, çalışanların ekipleriyle uzun süreli ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. 

Üretkenliği Artırır 

Şirketler üst düzey yetenekleri elinde tuttuklarında, çalışanlar kuruluşun prosedürlerine aşina 

olduklarından eğitime daha az zaman harcayabilirler. Bu, çalışanların geliri artıran ürün ve hizmetler 

üretmeye odaklanmasını sağlar. Üyelerin tanıdık süreçleri ve performans değerlendirmelerini 

kullanmalarına izin veren tutarlı liderlik sayesinde üretkenlik de artabilir. 

EN İYİ YETENEK NASIL TUTULUR 

İŞTE EN İYİ YETENEKLERİ ELDE TUTMAK İÇİN BAZI ÖNERİLER: 

1. İYİ AVANTAJLAR SUNUN 

Bir kuruluş, iyi avantajlar sunarak, kendisini aynı zamanda en iyi yetenekleri çekmeye çalışan 

rakiplerinden farklılaştırabilir. İstenen faydalar şunları içerir: 

Sağlık ve diş sigortası 

Ücretli izin 



Performans bonusları 

Sağlık programı 

Ulaşım yardımı 

Evden çalışma seçeneği 

Esnek saatler 

İşe alım sürecinde bu avantajların reklamını yapmak yetenekleri çekebilir, ancak bunları mevcut 

çalışanlara terfi ettirmeyi düşünün. Örneğin, ekibiniz ücretli izin sürelerini sona ermeden önce 

kullanmalarını hatırlatmanızdan memnun olabilir. Sigorta kaydı veya banliyö programları için talimatlar 

sağlayarak da yardımları erişilebilir hale getirebilirsiniz. 

2. İYİ BİR ŞİRKET KÜLTÜRÜ YARATIN 

İyi bir şirket kültürü oluşturmak için sektörünüzdeki çalışanların hangi sorunlarla karşılaşma eğiliminde 

olduğunu belirlemeyi düşünün. Bir anket ekibinizin tükenmişlik veya zayıf iletişim yaşadığını ortaya 

çıkarırsa, iyi bir iş-yaşam dengesini destekleyen ve ekip çalışmasını teşvik eden bir ortam 

oluşturabilirsiniz. Bu değerleri aktif ve tutarlı bir şekilde yansıtan politikaların uygulanması önemlidir. 

Örneğin, çalışanları mola vermeye veya ilerlemeyi tartışmak için düzenli toplantılar yapmaya teşvik 

edebilirsiniz. 

3. OLUMLU BİR İŞE ALIM DENEYİMİ SAĞLAYIN 

Olumlu bir işe alım deneyimi, yeni çalışanların hoş karşılandığını hissetmelerine yardımcı olabilir ve 

onları kalmaya teşvik edebilir. Artıklığı azaltırken, işe alım sürecini mümkün olduğunca eksiksiz ve 

profesyonel hale getirmeyi düşünün. Örneğin, çalışanların gerekli tüm evrakları tamamlamasını ve 

formları güvenli bir yazılım kullanarak saklamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni çalışanları ekibin geri 

kalanına tanıtarak, onların organizasyonun hiyerarşisini anlamalarını ve ilişkiler kurmalarını 

sağlayabilirsiniz. Ek olarak, iyi işe alım süreçleri, kapsamlı eğitim ve şirket kültürüne giriş sağlama 

eğilimindedir. 

4. EKİP OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIN 

Ekip oluşturma faaliyetleri, yetenekli profesyonellerin diğer çalışanlarla ilişkiler kurmasına yardımcı 

olarak şirkete daha bağlı hissetmelerini sağlayabilir. Çöpçü avları veya bilgi yarışmaları gibi iletişimi ve 

iş birliğini vurgulayan etkinliklere ev sahipliği yapmayı düşünün. Ayrıca çalışanların eğlenmesi ve 

arkadaşlıklar geliştirmesi için piknik öğle yemekleri gibi daha gündelik etkinliklere de ev sahipliği 

yapabilirsiniz. 

5. KARİYERLERİNİN BÜYÜMESİNE YATIRIM YAPIN 

Yetenekli profesyoneller genellikle kariyerlerinde ilerlemek istediklerinden, bir kuruluş onları bu 

çabalarda destekliyorsa, kalma olasılıkları daha yüksek olabilir. Destek sağlamanın bir yolu, sektörle 

ilgili bir sertifikanın maliyetlerini karşılamaktır. Ayrıca bir mentor atayarak onları daha yüksek bir 

pozisyona hazırlayabilirsiniz. 

6. OFİSE YATIRIM YAPIN 

Yetenekli profesyoneller genellikle görevlerini yerine getirmek için yüksek kaliteli ekipman beklerler. 

Ofise yatırım yaparak onların memnuniyetini ve üretkenliğini sağlayabilirsiniz. Örneğin, yapay yazılım 

kullanan yüksek çözünürlüklü monitörler veya otomasyon araçları satın alabilirsiniz. Yalnızca 



sektörünüzdeki ideal ekipmanı araştırmayı değil, aynı zamanda çalışanlara hangi araçların başarılı 

olmalarına yardımcı olabileceğini sormayı da düşünün. 

7. BİR ÇALIŞAN BAĞLILIĞI STRATEJİSİ OLUŞTURUN 

Katılım stratejileri, çalışanların meslektaşları ve amirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olur. Çalışanları 

toplantılar sırasında yeni fikirler önermeye teşvik eden bir sistem uygulamayı düşünün. Çalışanların 

herkese açık olarak önermek istemeyebilecekleri fikirleri kabul etmek için anonim forumları da 

kullanabilirsiniz. Çalışan bağlılığı stratejilerinin diğer önemli bileşenleri şunları içerir: 

Yeni çalışanlar için mentorlar 

Yapıcı eleştiri ve övgü sağlayan düzenli performans değerlendirmeleri 

Çalışan başarılarının kamuya açıklanması 

Minnettarlığı ifade etmek için hediyeler 

Çalışanların herhangi bir soru veya endişesini amirlerine iletebilecekleri bir politika 

EN İYİ YETENEKLERİ ELDE TUTMAK İÇİN İPUÇLARI 

KURULUŞUNUZDAKİ GÖREVLERİ DEVREDİN 

Kuruluşunuz sizi en iyi yetenekleri tutmakla görevlendirdiyse, her bir göreve uygun kaynakları 

ayırabildiğinizden emin olmak için yetki vermeyi düşünün. Örneğin, yetenek edinme ekibinin 

profesyonel bir işe alma deneyimini kolaylaştırmanın önemini anlamasını sağlayabilirsiniz. Bu ekip, işe 

alım sürecinin her adımında net iş tanımları yazmak ve adaylarla iletişim kurmak gibi politikalar 

uygulayabilir. Ayrıca, iyi bir şirket kültürü oluşturmak için insan kaynakları departmanını ve düzenli geri 

bildirim sağlamak için denetçileri atayabilirsiniz. 

BAĞIMSIZLIK SUNUN 

Yetenekli profesyoneller bağımsız olma eğilimindedir, becerilerini başkalarına liderlik etmek veya 

yenilikçi fikirler geliştirmek için kullanmak isterler. Bu çalışanları daha fazla bağımsızlık sağlayarak bir 

kuruluşta kalmaya teşvik edebilirsiniz. Çalışanlara bir ekibi yönetmek veya bir projeyi denetlemek gibi 

ek sorumluluklar vermek, becerilerini yeni ürünler oluşturmak veya daha verimli prosedürler önermek 

için kullanmalarına yardımcı olabilir. Şirketin çalışanın yeteneklerine değer verdiğini ve güvendiğini 

göstererek morali de yükseltebilir. 

KALMASI MUHTEMEL ÇALIŞANLARI İŞE ALIN 

Kalması muhtemel çalışanları işe alarak elde tutma sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bir adayın kaç işi 

olduğunu ve her birinde ne kadar kaldığını belirlemek için özgeçmişlere bakmayı düşünün. Bir aday 

birkaç yıl bir işte kalma eğilimindeyse, şirket için iyi bir yatırım olabilir. İşe alım yöneticileri, görüşme 

sırasında çalışanın iş deneyimini tartışarak özgeçmişlerin ötesine bakabilir. Onlara kariyerlerine ne 

kadar bağlı olduklarını ve zorlu zamanlarında başka şirketlerde kalıp kalmadıklarını sorabilirler. 


