
 

 

 
 

Ankara 18.İnsan Kaynakları Kongresi Açılış Konuşması - Yılmaz Bayraktar 

 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili KalDer Gönüllüleri, 
Yüzyıla şahitlik yapan bir kuşak olarak çok farklı günler yaşıyoruz. Değişim ve dönüşümün hızını 
yakalamakta zorlanıyor, doğan fırsatları da değerlendirebilmek için bocaladığımız bir süreç 
yaşıyoruz.  
Ankara Şubemizin her yıl düzenlediği 18.İnsan Kaynakları Kongresi’ne hoş geldiniz. Öncelikle 
kongremize konuşmacı olarak katılan, alanlarında uzman çok değerli konuşmacılarımıza, bu 
kongrenin gerçekleşmesine destek veren kurum ve kuruluşlara, Ankara Şube Yönetim ve 
çalışanlarına, kongre düzenleme ekiplerine ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. 
Geçen sene başında yüzleştiğimiz küresel salgın ve onunla birlikte hayatımıza oldukça hızlı bir 
şekilde yön veren teknoloji, bizleri dönüştürüyor, geliştiriyor, zorluyor ama bazı önemli 
kazanımlar için fırsatlar da sunuyor. Artık ‘değişim’ yeterli olmuyor; ‘dönüşüm’ her alanda 
bizleri zorluyor.  
İş dünyası açısından baktığımızda da, kâğıt üzerinde, yıllardır yerini alan farklı kriz senaryo 
olasılıklarının, iklim değişikliği de dâhil, gerçekleştiği; proje toplantılarında üzerine konuşulan, 
şirketlerin benimsemeye niyet ettikleri “çeviklik” kavramı, yerini ‘organizasyonel çevikliğe’ 
bırakıyor. Salgın yasaklarının hızlandırdığı dijitalleşme, tüm insanları etkiliyor. Hayatlarına 
dijital oyunlarla başlayan çocuklar şimdi “native digital’ diye adlandırılan, belki de ‘anadilin 
ne?’ kavramı yerine geçecek olan ‘doğuştan dijital’ bireyler olarak yeni kuşağın öncüleri 
oluyorlar. 
Yöneticiler olarak bizler de bu değişim ve dönüşümden büyük ölçüde etkileniyoruz. İş yapış 
şekillerimiz, hayatta kalmayı sağlayacak yetkinliklerimizi geliştirme zorluk ve zorunluluğumuz 
çok hızlı yenileniyor. Önceden bir akıllı telefonu olmayanları yadırgamamız şimdi evinde bir 
kamerası olmayanlara evrildi! Charles Darwin’in öngördüğü gibi ‘sadece en güçlüler ya da en 
akıllılar değil, değişime en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalacaklardır’  öngörüsü gerçek oldu.  
Öngörü derken; 

 Geleceğin, dijital dönüşümde olduğunu öngören, gerekli yatırımları, çalışmaları yapan 
ve bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayanlar ile 

 

 Geleceğin geçerli yetkinlikleri ve meslekleri için çalışanlarına yatırım yapmaya başlamış 
olanları vurgulamak istiyorum. 

 

Bu dönüşümde her ne kadar ‘Teknoloji’ ön planda görünse de onu sağlayacak olan donanımlı 
insan gücü ve elbette sihirli sözcük ‘yetenek’ öne çıkacaktır. 
Doksanlı yıllarda ‘Personel Müdürlüklerinden’ ‘İnsan Kaynakları’ bölümlerine evrilen insan 
kaynağını doğru yönetme çabaları şimdilerde daha farklı donanım ve öngörü sahibi 
yöneticilerin yetkinliklerine gereksinim duymaktadır.  
 
 



 

 

 
Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, isteklendirmeleri ve bağlılıklarını yüksek tutmak, onların 
gelişim süreçlerini yönetmek ve yenidünya düzenin koşullarında bizleri bir arada tutan iş-
yaşam kültürü değerlerini ince ince yeniden örmek bu dönemde çok daha önemli olacaktır.  
İşlerimizi çevrimiçi olarak uzaktan yürütürken bu ortama uygun bir takımdaşlığı sağlamayı,  
uzaktayken bile yan yanaymış gibi çalışabilmeyi becerebilmeliyiz. Salgınla hızlanan bu 
dönüşüm sonrası artık yöneticiler olarak biliyoruz ki ‘geçmişe dönüş’ olmayacak! Batılıların 
‘hibrid’ dedikleri ‘karma’ bir çalışma düzeni her iş kolunda farklı dinamiklerde olsa da artık 
yerleşik kalacak.  Çalışma hayatında çok az olan ’freelance’  yani serbest şekilde geçici 
sürelerde hizmet veren uzmanlar çalışma hayatında daha geniş bir alan bulacaklardır. 
Bu dönüşüm sonrası x, y ve z harfleriyle adlandırılan kuşakların alfabedeki harfleri bitti, yeni 
gelen kuşaklar sanal ortamda sosyalleşerek geliyorlar ve bu yeni kuşağın bakış açısı fırsatlar 
içerdiği gibi insan kaynakları yönetimlerini çok zorlayacak önemli riskleri de barındırıyor. 
Gelecekte daha sosyal olabilen yetenekler ancak yönetici olabileceklerdir. Bağlılık azalacak 
ve iş değiştirme süreleri oldukça kısalacaktır. Bunları öngörerek geleceği kurgulamak en 
doğrusu olacaktır. 
KalDer olarak bu yıl, bu salgın dönemi koşullarına çok uygun olan ve 3 yıl önce kurguladığımız, 
ama ancak şimdilerde gerçekleştirebildiğimiz, uzaktan eğitimin de önünü açacak olan ‘KalDer 
Akademisi’nin açılışının müjdesini vermek istiyorum. 
Diğer taraftan EFQM Modelinin artık içinde özel bir başlık olan Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Amaçlarındaki 17 kutuyu açıyor ve bize bu başlıklarda çok destek veren sevgili Ali Gizer ile 
birlikte bu yıl ‘Sürdürülebilirlik’ konusuna Şube Genel Sekreterlerimiz tarafından sahiplenilen 
yeni ve etkin bir proje ile odaklanıyoruz. 
Açılışını yapmaktan onur duyduğum bu Zirve’de, sizlerle birlikte, ‘insan, değişim, dönüşüm ve 
yenidünya düzeni’ üzerine ufkumuzun ötesini görmemizi sağlayacak uzman 
konuşmacılarımıza sözü bırakmak istiyorum.  
Başarılı bir kongre dileklerimle KalDer Yönetimi adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  
Teşekkürler… 
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