
Kariyer Yolunda Potansiyel  x Performans Denklemi 
 
Çocuklarımızı konuştukları günden itibaren nasıl kişisel ve ailevi değerlerimize ve yaşam 
felsefemize göre yetiştiriyorsak, şirketler de çalışanları için aynısını yapıyor. Başarılı 
organizasyonlar inşa etmek de çocuk yetiştirmek gibi meşakkatli bir iş. İş sonuçlarının 
kalitesi ve sürekli başarının temelleri daha kişiyi işe alırken başlıyor. İşe alım genelde insan 
kaynaklarının en kolay süreçlerinden biri olarak görülür, oysa şirketin geleceğine direkt ve 
kuvvetli etkisi vardır.  
 
Özgeçmişteki bilgiler işe alımın ufak bir parçası, kurum için istediğimiz temel özellikleri ve 
fonksiyonel bilgi/deneyimi belgeleyen bir başlangıç sadece. Aslında bunlar her iş grubu ya 
da seviye için olmazsa  olmaz hijyen faktörleri. İşe adam seçmenin inceliği, özgeçmiş ilk 
turu atlayıp kişi ile tanıştığınızda başlıyor. 
 
Şirketleri başarıya ulaştıran çalışanların özellikleri neler? 
 
 
Hangi seviyede çalışan olursa olsun - ister yeni mezun, ister en tepedeki kişi- adayın kişilik 
özellikleri ve işe yönelik becerilerini ne kadar üst düzeyde kullanıp iş sonuçlarına 
ulaşabileceğini bilmek ihtiyacındayız. Herhangi bir şirketin yetkinlik elkitabını açtığınızda 
göreceğiniz maddeler genelde şu konularda toplanır: 
 

 Kendine güven 

 Başarı ve hedef odaklı olmak 

 İletişim ve temsil kabiliyeti 

 Takım çalışması 

 İkna kabiliyeti 

 Kararlılık, dirayet 
 
Bu yetkinliklerin arkasında ve hatta ötesinde aslında tam adını koyamadığımız bazı 
özellikleri arıyoruz. Kaliteli bir eğitim almış, huzurlu bir ailede büyümüş, temel iletişim ve 
etkileşim becerileri olan herkes belirli bir işi beklenen düzeyde rahatlıkla yapar. Ama 
şirketler bunun ötesinde hasletler istiyor. Değişen ortam ve şartlarda sürekli aynı kalitede 
iş üretmek, yılmamak, değer katmak, ihtiyaç ile potansiyeli görerek yeniyi tasarlamak vs.  
 
Bunları yapabilecek kişiler nasıl oluyorlar? 
 
Çok uluslu, veya az uluslu (  yerli) tüm şirketler yetenek yönetmek için  
potansiyel x performans matrisleri yaparlar, kariyer yolları çizer 3 ila 5 yıl sonra kimi nere 
oturtacaklarına karar verirler. Bu süreçte hem geçmiş iş sonuçlarına bakarlar hem söz 
konusu olası pozisyondaki zorluklara ve gerekliliklere nasıl uyum sağlayacağını tahmin 
etmeye çalışırlar. Hem işe alırken hem de bahsettiğim terfi planlama aşamasında, işi teknik 
olarak yapabilirliğin yanı sıra şu konular irdelenir: 
 
1) Sağ beyin ile sol beyni dengeli kullanmak, yani mantık-analiz gücü ile sosyal-ilişkisel 
tarafı etkin bir şekilde bir araya getirmek 
2) Hayatı algılayış şekli ve insanlara yaklaşımda pozitif olmak 
3) Kendini (güçlü özellikleri ve defoları ile) bilmek. Eksik yönlerinin iş ve ilişkileri 
üzerindeki etkisini yönetebilmek 
 
Bu 3 kritik özelliği barındıran kişiyi görünce nasıl anlarız?  Bu kişiler öncelikle kendini sever 
ve kabul eder. Bunu yapabilen kişi kendi ile olumlu manada uğraşır, geliştirir, değiştirir. 
Analiz becerisi ile önseziyi etkin şekilde harmanlar, sadece mantık ya da sadece duygular 
ile karar vermez. Kendine güvenlidir ama bunu etrafındakileri küçümsemek ya da ezmek 



için kullanmaz; önyargılı değildir, insanların olumlu yönlerine odaklanır ve kendi gücü ile 
birlikte kullanır. Ve en önemlisi de, duygusal olarak dengelidir; yani, öfke, kırılganlık  
göstermez; tepkisel değildir. Bunlara psikologlar  “Olgunluk Prensibi”  diyor.  
 
İnsan evladı çok karmaşık bir varlık. Kırılgan, alıngan olabilir, motivasyonu düşebilir, iyi 
gününde olmayabilir. Ama tüm bunların ötesinde yukarıdaki yönlerini geliştiriyor ve 
kullanıyorsa yolu açık demektir. 
 
Adını koymasalar da yöneticiler daima bunlara bakıyor; kendi ile barışık, pozitif, duygusal 
dengeye sahip ve tabi yeni sorumluluk almaya ve değişime istekli.  
 
Yolunuz açık olsun.. 
 


