
İş Değeri
Dijital Çalışan Deneyiminin

Dijital deneyim şunlarla ilişkilidir: 

Dijital dönüşüm, inovatif müşteri 
deneyimi yoluyla kurumların 
rekabet etme yöntemlerini 
şekillendiriyor. EMEA'da yapılan 
yeni bir araştırmaya göre, lider 
işletmelerin, yeni teknolojileri 
tanıtmalarının yanı sıra, en iyi 
yetenek için yarışması dijital çalışan 
deneyiminin geliştirilmesine yönelik 
çabaların artmasına yol açıyor. 

İş büyümesi

Ortalama olarak daha yüksek büyüme oranlarına sahip şirketler, 
gelir1 büyümesi daha düşük olanlara kıyasla daha fazla dijital çalışan 
deneyimi unsuru2 sağlıyor. 

YÜKSEK/HİPER BÜYÜME ORANINA SAHİP ŞİRKETLER

İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYEN/BÜYÜMEYEN ŞİRKETLER

Kişisel cihazından 
çalışma özgürlüğüne 

sahip çalışanlar

%75

%37

YÜKSEK/HİPER BÜYÜME ORANINA SAHİP ŞİRKETLER

İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYEN/BÜYÜMEYEN ŞİRKETLER

İlk günden 
üretken olmaları için 
uygulamalara erişimi 

olan çalışanlar

%70

%40

YÜKSEK/HİPER BÜYÜME ORANINA SAHİP ŞİRKETLER

İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYEN/BÜYÜMEYEN ŞİRKETLER

En önemli görevler 
için cihazında yüklü 

uygulamalar olan 
çalışanlar

%55

Yetenek istihdamı

Çalışanların üçte ikisi, iş için gereken dijital 
araçların esnekliğinin bir şirketteki pozisyona 
başvurma ya da pozisyon teklifini kabul etme 
kararlarını etkileyeceğini belirtiyor. 

 
  

 

Çalışanların, şirketleri kendilerine kaliteli bir 
dijital deneyim sağlıyor ise şirketlerini 
başkalarına önerme ihtimalleri artıyor. 

 

Çalışan algısı

Çalıştığım kurumla gurur duyuyorum.

Kurumumda ilerlemeci bir kültür mevcuttur. 

YÜKSEK/ 
HİPER BÜYÜME ORANINA 
SAHİP ŞİRKETLER

İYİ PERFORMANS GÖSTERMEYEN/
BÜYÜMEYEN ŞİRKETLER

Kurumum çalışılabilecek 
en iyi yerler arasında gösterilir. 

AMA

...ve şirketler bir dizi zorlukla karşı karşıya kalıyor. 

Çalışanların isteklerini/
ihtiyaçlarını anlayamama

%23

%33

%21

%20

Teknik beceri eksikliği

Sorumlunun kim
olduğuna dair belirsizlikler

Bir iş önceliği olarak 
değerlendirmeme

Araştırmaya katılan çalışanların neredeyse 
yarısı dijital çalışan deneyimiyle ilgili 

BT'ye mi İK'ya mı başvurmaları 
gerektiğinden emin değil. 

Yalnızca yüzde 21'i İK ve BT'nin işbirliği 
içinde çalıştığını söylerken yüzde 87'si bu iki 

departman arasında daha iyi bir işbirliği 
geliştirilmesi için çağrıda bulunuyor. 

 

 

Seçim odaklı bir kültür 
inşa eden

İhtiyaçların karşılanmasının 
ötesine geçebilen

Anlamlı anlar yaratmaya 
odaklanan

%51 %28

%43 %24

%62 %17

Bir algı açığı söz konusu

Çalışanlar daha iyi bir işbirliği çağrısında bulunuyor

Dijital çalışan deneyimini önceliklendiren kurumlar, 
şu özelliklere sahip bir dijital çalışma alanı platformunu 
tercih ediyor: 

ÇALIŞANLARIN 
YÜZDE 41'İ 

BT ALANINDAKİ KATILIMCILARIN
YÜZDE 95'İ

çalışanların işlerinde başarılı olmaları için 
gerekli dijital araçları sağladıklarını söylüyor. 

işlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları 
araçlara sahip olmadıklarını söylüyor. 

%92

Çalışanlarımıza çalışma ortamlarını 
kendilerine en uygun olacak şekilde 
tasarlama fırsatı vermek çok önemli. 
Çalışanların bir şirketi işveren olarak 
seçmesindeki geleneksel etmenler iş 
güvenliği, iyi bir maaş ve sunulan yan 
haklardı, ancak günümüzde özellikle 
gençler için nasıl, nerede ve hangi 
cihazla çalışılacağı giderek önem 
kazanıyor. 

Dirk Eckert, Genel Müdür 
Bireysel Çözüm ve Ürünler, Deutsche Telekom

Kurum genelindeki kurumsal 
dönüşüm ve dijital çalışma alanı 
dönüşümü, dijital dönüşüm 
yolculuğunu başlatan her kurum için 
en ideal başlangıç olacaktır. çalışan 
değerini ortaya koymak için 
yalnızca sözde değil, uygulamalarla 
da BT ve İK’nın birlikte çalışma 
şekillerini değiştirmek önemlidir. 

Roy Illsley ve Pauline Trotter, Ovum

Çalışanlarınızı önceliklendirmek aslında işinizi önceliklendirmektir. 

İK ve BT alanındaki karar vericilerden oluşan 3 bin 600 çalışanın katıldığı EMEA araştırması 
VMware iş birliğiyle Vanson Bourne tarafından 2019 ilkbaharında gerçekleştirildi. 

Raporun tamamı için:
www.vmware.com/learn/EMEA_Exec_Summary_VB_2019.html

#EmployeesFirst etiketiyle siz de konuşmaya katılın.

1 Yıldan yıla yüksek/hiper büyüme oranlarına sahip olarak tanımlanan şirketler, 10 üzerinden 6.3 dijital çalışan deneyimi 
faktörüne sahipken, büyümeyen şirketlerde bu oran 3.7’dir.  

Çalışanların cihazlara, araçlara, uygulamalara ve teknolojilere istedikleri yerden erişebilmesiyle ilişkili çalışan deneyimine 
göre tanımlanmıştır. 
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