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GİRİŞ

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, uzaktan çalışma uygulamalarını hızla artan bir 
biçimde benimsemiştir. Bu yeni çalışma biçimleri, serbest çalışanların sayısının 
artmasından, gig-ekonomisinin (kısa süreli ve geçici çalışmaya dayalı ekonomi) 
özellikleriyle ilgilenenlere veya mevcut işverenleri aracılığıyla esnek çalışma biçimlerini 
benimseyenlere kadar geniş bir skalayı kapsamaktadır. Bireylere uzaktan çalışma 
uygulamalarını benimsemede esneklik gösterildiğinde, onların çoğu zaman daha üretken 
ve yenilikçi oldukları ve daha sağlıklı yaşadıkları kanıtlanmıştır.

Bununla birlikte, bazıları uzaktan çalışma sürecinin olumlu, hatta faydalı olduğunu 
düşünürken; diğerleri tarafından bu konu bir ölçüde endişe duyulacak bir durum olarak 
değerlendirilmektedir. Ofiste olmanın sosyal yönünden – iş arkadaşları ile etkileşim, fikir 
alışverişi ve yüz yüze işbirliği yapabilmek vb.- hoşlananlar da bulunmaktadır.

Ayrıca, çalışanların işten sonra dinlenmeye çalıştıklarında karşılaşabilecekleri potansiyel 
zorlukları görmek de önemlidir. Çalışan personelin bir kısmı uzakta ve otururken işle 
uğraşmayı zor bulabileceği gibi; diğerleri ise iş ve ev hayatı arasındaki sınırları 
tanımlayamayacak ve bunlara bağlı kalamayacaktır. İletişim tarzlarının anlaşılması, 
yalnızca bu çalışanları işle meşgul etmeye yardımcı olmakla kalmayıp; aynı zamanda bir 
türlü dinlenemeyen bireyler için yıpranmışlığı ve iş kaynaklı stresi önlemeye de katkı 
sunabilir.

Artan sayıda uzaktan çalışma uygulamalarının sağladığı faydaları en üst düzeye çıkarmak 
için çalışanlarınızın iletişim tarzlarınızı anlamak çok önemlidir. Bu işi doğru yaparsanız, iş
gücünüzü harekete geçirerek yetenek havuzunuzu genişletebilirsiniz. Ancak bu işi yanlış
yaparsanız, çalışanlarınızı izole edebilir ve en üstün yetenekli personelleri bile kritik 
projelerden çekebilirsiniz.
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GENEL KİŞİSEL ÖZELLİKLER

Bu kişi, yaratıcı bir fikir geliştirip pratik bir amaca hizmet edebilecek girişimlerde bulunur. 
Hala başkalarını düşünürken dürüst bir yaklaşım kullanır ve gerektiğinde ikna yoluyla 
onları razı edebilir. Agresif ve kendinden emin olan bu kişi hedefe yönelik çalışır ve 
başkalarını bu sürece dahil eder. Genellikle ileriye dönük planlar yapar ve sonuçların elde 
edilmesine yardımcı olacak aktiviteleri birleştirir. Bu çok yönlü, istekli, kendi kendine 
ilerleyen kişi, hem rekabetçi hem de sosyal ortamlarda olumlu davranışlarda bulunur.

Bu kişi, işler yeterince hızlı olmadığında sabırsız ve sinirli olabilir, ancak sonuç elde 
etmeye çalışırken insanları mükemmel bir biçimde yönetir. Bu kişi iş arkadaşlarının 
saygısını kazanmayı ister ve çeşitliliğe / değişikliğe ihtiyaç duyar. Kapsamlı bir işi 
bağımsız bir şekilde yürütmek ister. 

Bu kişi, yönetim hiyerarşisinde yukarı hareket etme fırsatı sunacak zorlu görevleri sever. 
Kişiden kişiye temelinde müzakere edilmiş taahhütlerin yanı sıra, amaç ve ifade özgürlüğü 
için çıkış noktalarına ihtiyaç duyar. Mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir. Bu kişi yetki 
verebilir, iletişim kurabilir, sorunları çözebilir ve kararlar verebilir.

GENEL İLETİŞİM TARZI

Bu kişi, diğer bireyleri etkileyecek, ikna edecek ve onlar üzerinde iyi bir izlenim yaratacak 
biçimde iletişim kurabilir. Sonuç almak için dostça tavırlarını ne zaman ortaya çıkaracağını 
iyi bilir.

Bu kişi, kendinden emin ve açık sözlü biçimde iletişim kurar ve ne hissettiğini söyleme 
eğilimindedir. Bu, onunla nerede durduklarını bilmek isteyen diğer bireyler için olumlu bir 
durum olarak görülebilir. Ancak, daha fazla içe kapanık ve düşünceli bireyler için ise biraz 
ürkütücü olabilir. Bu kişinin olumlu davranması ve başkalarının görüşlerine başvurması 
muhtemeldir, ancak başarı getireceğinden emin olmadığı sürece başkalarının fikirlerini 
kabul etmeyebilir.
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BU KİŞİYİ MOTİVE ETME

Bu kişi güç ve otorite, zorluklar, maddi şeyler için para ve ilerleme fırsatı ile motive olur. 
Popülerlik, ifade özgürlüğü ve demokratik ilişkiler de onun için önemlidir.

Bu kişinin bir yöneticisi olması gerekiyorsa, ideal olarak bu yönetici, güçlü insani 
becerilere sahip, dürüst ve katılımcı bir lider olmalıdır. Bu lider, bu kişiyle iyi bir biçimde 
iletişim kurmaya hazır olmalı ve aynı zamanda, ideal olarak birebir müzakere edilmesi 
gereken adil fakat tarafsız görevler ortaya koymalıdır. Bu kişi zor görevlerle sınanmaktan 
hoşlanır ve bir gereksinim olduğunda, sonuca ulaşmak için ona yeterli yetki ve özgürlük 
verilmelidir.

BU KİŞİYİ YÖNETME

Bu kişi, bir yapı sunarken o yapı içinde bağımsız olarak çalışmasına izin veren bir ortamda 
çalışmayı tercih eder. Başkalarıyla iyi çalışsa da, yöneticileriyle birebir çalışmak ister. 
Mümkün olan durumlarda, bu kişiye hareket özgürlüğü verilmeli ve başkalarını bağımsız 
olarak başarmaları için onları yönlendirme ve / veya yönetme sorumluluğu verilmelidir. 
Alternatif olarak, bu kişinin diğer bireylerin faaliyetlerini etkilemesine veya bağımsız 
ivme ve / veya girdi sağlamasını gerektiren bir rolde bağımsız olarak çalışmasına izin 
verilmelidir.

Bu kişi, otoriter bir yönetim tarzına olumsuz tepki verir ve genellikle yöneticileri için değil 
yöneticileriyle beraber çalışmayı tercih eder. Bu kişi nerede durduğunu bilmeyi ister, bu 
nedenle ilişkilerin ve yetki sınırlarının mümkün olduğunca erken bildirilmesi oldukça 
önemlidir.
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UZAKTAN ÇALIŞMA

Bu kişi, hedeflerinin kötü bir biçimde 
tanımlandığı durumlarda uzaktan çalışmayı zor 
bulabilir. Bu hedeflerin ulaşılamaz olduğunu 
düşünürse, daha fazla 'hızlı kazanma' 
görevlerinden veya başkalarıyla etkileşimden 
rahatsız olabilir.

Bu kişinin samimi ama direkt bir iletişim tarzı 
vardır, bu yüzden kendisine öz ve net bilgi 
verilmesini tercih eder. Değişikliklere hızla uyum 
sağlaması ve hevesli olması muhtemeldir. Bu, 
onun özellikle uzaktan birlikte çalışmak için 
görevlendirildiğinde, değişime uyum sağlamayı 
zor bulan kişilerden rahatsız olmasına yol açabilir.

Bu kişiye, iyi tanımlanmış çıktıları olan bir görevin 
net bir şekilde verilmesini sağlayınız. Çünkü bu 
kişi nasıl kazanılacağını bilmek ister. Ayrıca ona 
bu görevleri nasıl gerçekleştireceğini tanımlama 
özgürlüğünü de veriniz.

Bu kişiye sonuçlarını nasıl elde ettiğini ve 
zorlukların üstesinden nasıl geldiğini açıklaması 
için uygun fırsatlar sağlayınız. Bu durum, onun 
için motive edici olacak ve diğer bireylerin konu 
hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı 
olacaktır.

Bu kişiye sorular sorarak, özellikle hedeflerini ve 
amaçlarını tartışırken, size düşüncelerini veya 
görüşlerini açıklaması için yeterli zaman tanıyınız.

Bu kişiyle düzenli iletişim kurunuz. Yüz yüze 
video görüşmeleri bunun için en iyi yoldur ve 
ihtiyaç duyduğu anda telafi için uygun durumda 
olmanızı sağlar.

DEĞİŞİMLE BAŞA 
ÇIKMA

Bu kişi değişime çok açıktır. 

Durumlara ileriye dönük 

yaklaşımı nedeniyle, mevcut 

durumu sorgulayarak 

bilinmezliğe doğru atılır. Bu 

nedenle, sürekli olarak 

kuruma değer katmanın ve 

sonuçları iyileştirmenin 

yollarını arar. Diğer bireyleri 

göz önünde bulundurarak, bu 

kişi etrafındakileri işe dahil 

etmek ve gerekli eylemleri 

sözlü olarak iletmek 

isteyecektir. Değişim 

zamanlarında, bu kişinin 

çalışma hevesini teşvik etmesi 

ve diğer çalışanların moralini 

arttırması muhtemeldir.

Bu kişinin uzaktan çalışmaya tepkisini ve bir belirsizlik sürecinde psikolojik açıdan nasıl daha iyi 

yönetileceğini öğrenmek isterseniz, Duygusal Zekâ ve Kişilik değerlendirmelerimizden sağlanan 

bilgilerden yararlanabilirsiniz.


