
 

ETKİLİ BİR ÇALIŞAN ÖNERİ KUTUSU NASIL OLUŞTURULUR? 

Çalışanlardan geri bildirim toplamak ve bu bilgiler eşliğinde bir takım iyileştirmeler yapmak, başarılı 

bir işyerini yönetmenin ve sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürme uygulamalarının kilit bir yönüdür. 

Öneri kutusu gibi çalışanların geri bildirimde bulunabilecekleri merkezi bir konuma sahip olmak, 

işyerindeki herkesin fikirlerini paylaşması için etkili bir yol olabilir. Çalışan tavsiyelerini toplamak ve 

işlemek için en iyi uygulamaları öğrenmek, bir öneri kutusundan en fazla faydayı sağlamanıza 

yardımcı olabilir. Bu yazıda, çalışan öneri kutusu kullanmanın avantajlarını açıklıyor ve iş yerinde 

çalışanlardan öneri toplamanın adımlarını ve ipuçlarını paylaşıyoruz. 

ÇALIŞAN ÖNERİ KUTUSU NEDİR? 

Çalışan öneri kutusu, kuruluşların ekip üyelerinden işyerini nasıl iyileştirecekleri konusunda geri 

bildirim toplamak için kullandıkları bir araçtır. Genellikle şirket liderlerinin mola odası veya konferans 

odası gibi herkesin erişebileceği merkezi bir konuma yerleştirdiği fiziksel bir prizdir. İşverenler ayrıca 

çevrimiçi formları, dijital öneri kutuları olarak da kullanabilirler. İşyerindeki insanlar fikirlerini yazar ve 

gözden geçirmesi için yönetime sunar. 

ÇALIŞAN ÖNERİ KUTUSU KULLANMANIN FAYDALARI  

İş yerinde bir öneri kutusuna sahip olmanın önemli avantajlarından bazıları şunlardır. 

İNOVASYONU TEŞVİK ETMEK 

İşyerindeki herkesten fikir toplamak daha yenilikçi bir ortam yaratabilir. Herkese önerilerini sunma 

fırsatı vererek, şirket liderleri hızla birden fazla bakış açısı toplayabilir. Bu onlara yaratıcı ve modern 

bir işyerine ilham veren yeni stratejiler, teknikler ve fikirler hakkında bilgi edinme şansı verir. 

MORAL GELİŞTİRMEK 

İnsanlar işle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri bir kanala sahip olduklarında, genellikle işleri 

hakkında daha iyi hissederler. Çalışanları fikirleri hakkında dinlemek ve girdilerini dikkate almak, 

yöneticilerin işyerine katkılarına saygı duyduğunu gösterebilir. Bu durum karşılıklı saygı kültürü yaratır 

ve takımın genel moralini iyileştirebilir. 

 



İŞYERİ SORUNLARINI ANLAMA 

Bir öneri kutusuna sahip olmak, iş yerindeki sorunlar hakkında daha yüksek düzeyde farkındalığı 

teşvik edebilir. Bir öneri kutusu, insanlara aksi halde bahsetmemiş olabilecekleri hayal kırıklıklarını ve 

endişelerini dile getirmeleri için basit bir yol sağlar. Yöneticiler, işyerindeki yaygın zorluklar hakkında 

bilgi edinebilir ve daha büyük sorunların ortaya çıkmasını önleyebilecek şekilde bunları erken ele alma 

konusunda proaktif olabilirler. 

KATILIMI TEŞVİK ETMEK 

Yöneticiler bir öneri kutusundan tavsiyeleri uygularsa, çalışanlar işlerinde bir bağlılık ve sorumluluk 

duygusu hissedebilirler. Girdilerinin işyerinde olumlu bir değişikliğe yol açmasından, daha proaktif 

olmalarına ve rollerinde ilerlemek için başka yollar aramalarına ilham vermesinden gurur duyabilirler. 

Diğer çalışanlar, işyerinde bir kişinin fark yarattığını gördüklerinde, bu onları çevrelerini iyileştirmek 

için daha fazla sorumluluk almaya teşvik edebilir. 

GÜVENİ ARTIRMAK 

Bir öneri kutusuna sahip olmak, tüm çalışanların düşüncelerini paylaşabilecekleri güvenli bir ortam 

oluşturabilir ve kendi profesyonel katkılarına olan güvenlerini artırabilir. Bazı çalışanlar, diğer iş 

arkadaşlarıyla toplantılar sırasında fikirlerini tartışırken utangaç olabilir. Önerileri yazıp 

gönderebilmek, işbirliği yapmak için düşük stresli bir yol olabilir. 

ÇALIŞAN ÖNERİ KUTUSU NASIL UYGULANIR? 

Ekibiniz için iş yerinde bir öneri sistemi başlatmak istiyorsanız veya mevcut bir çalışan öneri kutusunu 

geliştirmekle ilgileniyorsanız, şu talimatları izleyin: 

1. EKİBİNİZDEN GİRDİ İSTEYİN.  

Onlar için en uygun öneri kutusunun ne tür olduğu konusunda çalışanlardan tavsiye alarak başlayın. 

Çevrimiçi bir form mu yoksa fiziksel bir kutu mu tercih ettikleri gibi bilgileri arayan bir anket gönderin. 

Katkılarını toplamak, öneri kutusu programı üzerinde daha fazla sahiplenmelerine yardımcı olabilir ve 

bu da katılımı artırabilir. 

2. ÖNERİLERİ TOPLAMAK İÇİN BİR YER OLUŞTURUN.  

Önerileri toplamak istediğiniz merkezi bir konum belirleyin. Ekipteki herkesin erişebileceği bir yer 

seçin. Çevrimiçi bir öneri kutusu kullanmak istiyorsanız, formun bağlantısını, ortak çalışan sürücüsü 

gibi bulması kolay bir yere gönderin. Fiziksel bir kutu kullanırken, kişilerin formları kutunun içine 

yerleştirebildiğinden emin olun, ancak hiç kimse başka birinin gönderdiği formları kaldıramaz veya 

değiştiremez. 

3. BİR ÖNERİ FORMU SAĞLAYIN.  

Çalışanların öneri kutusuna gönderebilecekleri ilgili bir bilgi istemi geliştirin. Fikirleri paylaşmak için 

boş alana sahip olmak yardımcı olsa da, bazı ekip üyeleri yol gösterici soruların olmasını takdir 

edebilir. Aşağıda, forma dahil edilebilecek yönlendirici soru ve komutlara ilişkin bazı örnekler 

verilmiştir 

İş yeri ile ilgili neyi geliştirmek istiyorsunuz? 

Bu değişikliği neden yapmak istiyorsunuz? 

Bu değişiklik şirketi veya işyerini nasıl etkileyebilir? 



Yönetim bu değişikliği yapmak için hangi adımları atabilir? 

 

4. ÖNERİLERİ DÜZENLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRİN.  

Bir öneri kutusu sisteminiz olduğunda, ekibinizden gelen gönderileri düzenli olarak değerlendirin. 

Bunu yapmak, çalışanlara iş yeri hakkında söyleyeceklerine gerçekten değer verdiğinizi gösterir. 

Gönderimleri ne sıklıkla gözden geçirmeyi planladığınıza ilişkin, örneğin haftalık veya iki haftada bir 

gibi bir program oluşturun. Ekibinize, önerilerini ne sıklıkla duymayı bekleyebileceklerini açıklayın. 

5. VERİ TOPLAYIN.  

Bir öneri kutusu aracılığıyla bilgi aldıktan sonra bu gönderileri bir veri tabanına kaydedin. Çalışanların 

nasıl hissettikleri ve ne tür önerilerde bulundukları hakkında veri toplamak, işyeri kültürüyle ilgili uzun 

vadeli kalıpları tanımanıza yardımcı olabilir. Aynı konu hakkında birden fazla öneri görüyorsanız, bu 

durum özel ilgiyi hak eden uzun vadeli bir soruna işaret ediyor olabilir. 

6. ÖNERİLERİ ONAYLAYIN.  

Çalışanlardan gelen gönderileri onaylayan düzenli bildirimler gönderin. Önerilerden öğrendiklerinizi 

ve bu bilgilere dayanarak neyi değiştirmeyi planladığınızı özetleyin. Bu, çalışanların yöneticilerin 

girdilerini takdir ettiğini ve değer verdiğini hissetmelerini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca her bir 

öneriyi gerçekten okuyup değerlendirdiğinizi de gösterir. 

BAŞARILI BİR ÖNERİ KUTUSU PROGRAMI İÇİN İPUÇLARI..  

Öneri programınızda başarıyı artırmak için kullanabileceğiniz birkaç ipucu: 

ANONİMLİĞE İZİN VERİN 

Ekip üyelerinize fikirlerini anonim olarak paylaşma seçeneği sunun. Çalışanlar bir fikir için kredi almak 

istiyorlarsa isimlerini verme seçeneğine sahip olabilirler ancak mahremiyetleri varsa yapıcı eleştirileri 

paylaşmakta daha rahat hissedebilirler. 

AYRINTILAR İÇİN SORUN 

İyileştirmeleri uygulamanın yolları ve her bir öneriyi neden sundukları hakkında ayrıntılı bilgiyi, 

çalışanlardan isteyin. Bu onları pratik, üretken öneriler sunmaya teşvik edebilir. 

BİR ÖNERİ YÖNETİCİSİ ATAYIN 

Birinin bu görevi yerine getirdiğinden emin olmak ve önerileri işlemek için liderlik ekibinde belirli bir 

kişiyi atayın. Önerileri değerlendirirken sorumluluğu paylaşmak ve adil bakış açılarını teşvik etmek için 

bu rolü düzenli olarak değiştirebilirsiniz. 

ÖDÜLLER SAĞLAYIN 

Ekibiniz işletmeye yardımcı olacak öneriler sunduğunda ödüller sunun. Fikir isimsizse, tüm ekibe bir 

ödül verin. 


