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Bu röportajda; Covid-19 sürecinde insan
ve organizasyon odağında merak edilen 
soruların cevaplarını, şirketin kültür ve 
değerleriyle atılan adımları, alınan ilk 

aksiyonları, Insider’ın deneyimiyle 
sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin en önemli 
girişimlerinden biri olan Insider’ın 

süreci nasıl yönettiğini, 
İnsan & Kültür Departmanı Direktörü 

Duygu Devecioğlu ile konuştuk…
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Insider’i senden dinleyelim. 
Nasıl bir operasyon, kaç kişilik bir organizasyon, 
temelde ürün olarak ne sunar?

Insider, Türkiye çıkışlı, şu an 24 ülkede operasyonu bulunan,
6 kurucu ortağı olan, özellikle pazarlama alanında dijitalde müşterilere 
optimizasyon sunan bir platform. 

Müşteriler, üzerinden çeşitli aksiyonlar alabiliyor. Hem dünyada hem 
Türkiye’de farklı dikeylerde birçok önemli marka ile çalışıyoruz. 

Türkiye’de de piyasanın %80-90’ına Insider hâkim durumda diyebiliriz. 
530 kişilik bir ekip ve gün geçtikçe sayımız artıyor. 
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Bu sürece hazırlıklı mıydınız? 
Süreci nasıl yönettiniz?

Covid-19 önceki haftalarda Asya Pasifik bölgesinde 
görülmeye başladığı için oradaki ekiplerin evden 
çalışma durumu söz konusuydu. 

O dönemde bu denli yayılabileceğini, bir anda 
dünyayı sarabileceğini düşünmedik. Bunu, büyük bir 
kriz olarak ilk etapta algılamadık. 

O zamanlarda Türkiye ofisiyle birlikte tüm 
prosedürleri güncellemeye başladık. Normal 
işleyişte, yurtdışında özellikle Satış, Müşteri Yönetimi 
ve Ülke müdürü rollerinde göreve başlayan 
arkadaşlarımızı Türkiye’ye getirip onboardingini 
yapıyoruz. 1- 2 ay burada kalıp eğitimlerini alıyorlar. 
Özellikle Asya Pasifik’te vakalar görülmeye başlayınca 
bu süreci durdurduk. Önce Türkiye’den yurtdışına 
seyahat kısıtlamaları getirdik. Sonra şirket içi 
seyahatleri durdurma kararı aldık. 

Mart’ın ikinci haftası Türkiye’de vaka sayıları artmaya 
başlayınca hızlı bir kararla “yarın kendini rahat 
hissetmeyenler ofise gelmesin” diye deklarasyonda 
bulunduk. 16 Mart itibariyle de ikinci bir 
uyarıya/e-maile kadar evden çalışılacağını söyledik. 
Daha sonra bu sürecin uzun olacağını, her hafta 
bizden mail beklememeleri gerektiğini tüm ekiple 
paylaşıp belki yaz aylarında bir dönüş olabileceğini 
söyledik. Bu iletişimden sonra ailesinin yanına giden, 
İstanbul’dan ayrılanlar oldu. 
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Evden çalışmaya
nasıl geçtiniz?

Uzaktan çalışmaya geçişimiz ve adaptasyonumuz 
çok hızlı oldu. 

Farklı ülkelerde operasyonumuz olduğu için 
zaten online çalışıyoruz. Tüm ofislerle 
entegrasyonumuz, uzaktan ekipler arası birlikte 
çalışma alışkanlığımız var. Belki bunda Insider’ın 
bir teknoloji şirketi oluşu ve tüm süreçlerini her 
zaman online yürütmeyi seçmesi de etkili. 

Bu nedenle ekiplerin fiziksel değil, psikolojik 
olarak adapte olması gerekti.

Uzaktan çalışmayı etkin kılacak 
ne gibi uygulamalar kullanıyorsunuz?

Şirkette tüm departmanlarla birlikte agile felsefesiyle çalışıyoruz. 

Bu sisteme 5 yıl önce ilk yazılım ekibiyle geçtik. Ekipteki herkes haftasını kendisi planlıyor. 
Tüm iş planlarını Atlassian’ın bir aracı olan Jira üzerinden takip ediyoruz. İnsan & Kültür ve 
Finans gibi ekiplerin gizli olması gereken panoları dışında her şey şeffaf ve herkese açık. 
Ofisten çalışırken de iş planlaması, takibi bunların sonuçları online uygulamalar üzerinden 
yapılıyordu. Onun dışında görüşmelerimizi yurtdışındaki ofislerle online olarak yapıyorduk. 
Müşterilerimiz de teknolojiyle iç içe olduğu için ihtiyaç olduğunda online görüşmeler 
yapıyoruz. Bu görüşmeler için Google Meet kullanıyoruz. 

Dünyadaki ofislerde şu an için İK birimi bulunmuyor. Tüm süreçleri merkezi bir şekilde 
İstanbul’dan yönetiyoruz. 24 ülkede işe başlayan insanlar var. Bu nedenle işe alım ve 
onboarding programının bir kısmını dijital olarak yürütüyorduk. Yurtdışına düzenli olarak 
verdiğimiz online eğitimler ve çalışan bağlılığına yönelik aktiviteler devam ediyor. 

Bu dönemde sistemsel ve mantalite olarak değiştirdiğimiz bir şey olmadı. Yaptığımız tek şey 
bunları Türkiye ofisi için de sanala taşımak oldu. 
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Bu dönemde hangi şirketleri ve yayınları takip ettiniz?

Her şeyi takip ettik diyebilirim. Endeavor yatırımcı ağında olduğumuz için kurucu ortaklara 
Endeavor üzerinden gelen mailler, Sequoia’nın aracı olduğu çok fazla webinar, e-mail, blog vs… 

Silikon vadisindeki şirketler ne paylaşmışlar diye baktık. Özellikle kültürünü beğendiğim Netflix, 
Hubspot gibi startuplar baktık. 

Ekip içi iletişim için neleri kullandınız?

“Evden çalışma” için iki kılavuz yayınladık. 

Bunlardan bir tanesi tüm ekip için, diğeri ise yöneticiler içindi. Bunların içerisinde hem 
performans hem de psikoloji ile ilgili yönlendirmeler vardı. İletişim ve hızlı cevap verme 
konusunda Insider iç iletişim kılavuzumuz vardı. Hangi uygulamanın ne zaman, nasıl cevaplar 
beklenildiğinde kullanılacağını anlatan iletişim kural setlerini tekrar hatırlattık. 

Bir gün içinde cevap almak istiyorsan e-mail atarsın, hızlı ve kısa cevaplar almak istiyorsan 
Google Chat kullanıyoruz, oradan yazarsın, yazılım ekibi Slack kullanıyor vb.

INSIDER
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İş sürekliliği için nasıl bir yol izlediniz?
İlk aksiyonlar neler oldu?

Tüm planlar Covid-19 için yaptığımız toplantılarda çıkarıldı. İlk kararlar Müşteri Deneyimi 
departmanı tarafından ekibe iletildi. 

Sonra müşterileri ve tedarikçilerimize bir iletişim yapıldı. Tüm süreci dijitalde yürütmeye karar 
verdik. Satış görüşmelerini sanala çektik. Müşterilerimize online olarak da hizmet 
verebiliyorduk. Bu açıdan bir sıkıntımız olmadı. 

Bizim avantajımız şunlar aslında, 
1. Insider’da fonksiyonların başında hep kurucu ortaklar var. 
2. Insider, dijitalde çalışan şirketler için avantajlı bir uygulama. 

Ürünün yaptığı, siteye gelen kullanıcıyı satışa dönüştürmek, dönüşüm oranını artırmak. Bu da 
bu dönemde dijitalde operasyonu olan her şirketin istediği şey. 

Dolayısıyla dijitalde operasyonu olan şirketlerin Insider ürünlerinden fayda alma beklentileri 
yükseldi. Müşterilerimizle eğer iş alanları çok zarar görmediyse -kapanacak veya piyasada 
ödeme yapamayacak noktaya gelmedilerse- çok rahat çalıştık. 

Turizm sektöründe maalesef özellikle küçük oyuncular etkilendi. Büyük olanlar ise hayatta 
kalmanın bir yolunu buldu. 
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Departmanlara göre hedefler ve iş öncelikleri değişti mi?

Bu dönem tam da 1. çeyrek sonuna denk geldiği için, 2. çeyrek plan ve hedeflerini 
Covid-19’a göre düzenledik. 

3 aylık OKR’ları da işi etkilemeyecek ve uzaktan yürüyecek şekilde revize ettik. İşin 
direkt olarak etkilendiği departmanlar hariç hedeflerde büyük değişiklikler olmadı. 

İK açısından soracak olursanız bu dönemi biraz daha proje yönetimine ağırlık vererek 
ve sistem kurarak geçiriyoruz. Bizim gibi çok hızlı büyüyen startuplarda en önemli şey 
büyümeye hazırlanmaktır. Bir yandan koşuyoruz, bir yandan süreçler için sistem 
oturtmaya çalışıyoruz. Bu dönem biraz yavaşladığımız ve sisteme odaklanabildiğimiz 
bir dönem oldu. İnanılmaz faydalı oldu. Ne kadar da yapacağımız şey varmış, onu fark 
ettik.

BambooHR diye yeni bir HRTech uygulaması entegre etmiştik. Bu süreçte, onun tüm 
düzenlemeleri, uygulamaları, 24 ülkeyle entegrasyonu ile ilgilendik. Bu projeyi o 
koştuğumuz dönemde yapıyor olsaydık belki bu kadar odaklanamayabilirdik. 

Bunların dışında işe alım ekibine “şu an yetenek bulmanın ve görmenin tam zamanı!” 
dedik. Dolayısıyla ekip aday görmeye devam etti. Aday görüşme hedeflerinde bir 
değişiklik olmadı. Burada da yıllardır Aday Takip Sistemi (Applicant Tracking System 
ATS) olarak Lever kullanıyoruz.
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Verimliliği nasıl sağladınız?
Ekipteki herkes bu dönemde normalde 
de olduğu gibi gönlünü vererek çalıştı. 
Psikolojik etkileri bile pek fazla 
hissetmedik. 

Bence bu kültürden geliyor. Bir arada 
olamasak da ekipte bağlılık var, uzak ve 
izole hissetmedik. İş verimliliği 
açısından da her ekibin Daily diye 
günlük iş akışları var. Herkes orada ne 
yapacağını söyler. Haftalık zaten sprint 
planlama, sprint kapanışları vardır, 
sprint başarılar ölçülür. 

O nedenle verimlilik açısından bir 
düşüş yaşamadık. 

Covid-19 süresince işe alımlar devam etti mi?

Bu dönemde işe alımlarda belli bir 
yavaşlamaya gitsek de görüşmelerimizi hiç 
durdurmadık. 

Insider kültürüne uyum işe alımda bizim 
için çok önemli. Türkiye en büyük ekibin 
olduğu ülke. Normalde işe alım sürecimizin 
bir kısmını ofise davet ettiğimiz etkinlikler 
oluşturuyor. 

One day at Insider diye bir konseptimiz 
var. Adayları ofise çağırıp ekiple uyumuna 
bakıyoruz. Kişilerin kendi aralarında 
sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Görüşme 
dışında bakışı, duruşu gibi küçük şeyler 
gerçek izlenimi verir ya, o bizim için çok 
önemli. Bu nedenle Covid-19 döneminde 
tüm süreçler uzaktan devam etse de 
kararlarımızdan biri de işe alımları –özellikle 
işe başlangıçları–  yavaşlatmak oldu. 

Önümüzdeki süreçte, online görüştüğümüz 
ve havuza aldığımız adayları yüz yüze görüp 
işe almayı planlıyoruz. Bunu haziran olarak 
planlıyorduk, biraz da beklediğimiz gibi 
oluyor. Ülkelerde de öncelikli ve kritik 
pozisyonlarda işe alımlarımız devam etti. 
Yine teknik rollerde işe alım devam etti. 
Teknik yetenek bulduğun zaman 
kaçırmaman gerekiyor. :)

Insider’ın büyüme planları gereği işe alımda 
“always be recruiting” mottosuyla hareket 
ediyoruz. 

Yetenek varsa kesinlikle almak lazım. Bu 
dönemde biraz daha ihtiyaç bazlı ilerledik. 
O yüzden normal şirketlerin işe alım hızına 
dönmüşüzdür.
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Diğer taraftan herhangi bir işten çıkarma da
olmadı diye biliyorum…

Kriz yönetimi için kurucu ortaklarla birlikte kurduğumuz, içinde bazı direktörlerin de olduğu        
–İK tarafında ben vardım– bir Covid-19 Emergency grubumuz vardı. Burada bizim için ilk kritik 
soru şuydu: Çalışanlarımızı nasıl koruruz?  

Krizi döneminden nasıl geçtiğin ve çalışanların yanında nasıl durduğun çok önemli. Biz bugüne 
kadar kültür oluşturmuş, topluluk olmayı benimsemiş bir ekip olarak işten çıkarma yapmamak 
için elimizden geleni yaptık. Belirsizliğe karşı reaktif bir karar vermek istemedik. Bu kararı vermek 
zor, işten çıkarma kararı alan şirketlerin de o noktaya gelmeden bu kararı vermediklerini 
düşünüyorum. 

Kimseyi işten çıkarmadık, bu dönemi bu şekilde atlatmayı planlıyoruz.

Ekibi işe bağlı tutmak ve 
motive etmek adına 
neler yaptınız?

Hepimizin rolü kritikti. 
Yöneticilerimizin de gerçekten 
insan odaklı bir yaklaşımı var. 
Bir de canla başla çalışan bir 
Eğitim & Gelişim ekibimiz var. 
Bu dönemde çok güzel şeyler ürettiler. 

Insider zaten normal zamanda da ,
her hafta mutlaka bir etkinliğin 
olduğu, birkaç tane eğitimin 
olduğu bir yer. 

Bunları yapmaya devam ettik 
ama bunların yanında özellikle 
insanların günlük olarak da 
birbiriyle etkileşim halinde 
olmalarını, sosyalleşebilmelerini 
istedik. O sohbet, muhabbet 
azalmasın, evde kendilerini 
yalnız hissetmesinler diye… 
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Nasıl etkinliklerden ve 
eğitim içeriklerinden 
bahsediyoruz?

Sadece mayıs ayında 30 tane farklı aktivite yaptık. Bunların çoğu düzenli olarak devam ettiğimiz 
eğitimler ve çalışan bağlılığına yönelik etkinlikler. Bunların arasında departman spesifik 
eğitimlerimiz de var. Birkaç tanesini sayabilirim:

Ask me anything
CEO’muz Hande ile iki haftada bir yapılan “Ask me anything” oturumlarına uzaktan devam ettik. 
Onlar da fiziksel olurdu. 

Satış Yönetimi
Yine kurucu ortaklarımızdan, Müşteri Deneyimi departmanının başında olan Arda tüm ekibe 
herkesin günlük hayatında kullanabileceği bir içerikte Satış Yönetimi eğitimi verdi.

Tech Talks
Teknik ekipteki kıdemli arkadaşlarımız daha az deneyimli arkadaşlarla Tech Talks etkinliğinde bir 
araya geldi. Burada ya teknoloji konuşuyorlar ya da eğitim alıyorlar. Mayıs ayında eğitim olarak 
html, CSS Advance versiyonu verildi.

How to Give and Receive Feedback

Let’s Code
Biz kurucu ortakları öne sürmeyi seviyoruz. :) 
Let’s Code 101 ile ayrıca kurucu ortağımız 
olan CTO’muz tarafından hiç kodlama 
bilmeyen çalışanlara yazılım eğitimi veriliyor. 

Bunu şimdiye kadar hep fiziksel yapmıştık, 
Türkiye ofisi için sanala taşıdık. Nasıl olur diye 
Zoom ve Meet üzerinden denemeler yaptık. 
Odalar oluşturulup birebir soru sorulabildiği 
için Zoom’u tercih ettik. 

Departmanlar arası eğitimler düzenlemeye 
devam ettik. Pazarlama ekibi inside sales 
ekibi için bir eğitim düzenledi. Satış 
Geliştirme departmanının başında olan 
arkadaşımız Insider ürünlerini satış 
perspektifi ile İK ekibine anlattı. 

Ben de İK adına geri bildirim nasıl verilir, nasıl 
alınır konulu bir eğitim verdim.
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Ask Psychologist Anything 

Ekibin ruhsal açıdan destek alabilmesi için bir psikologla Ask 
Psychologist Anything diye bir seans ayarladık. Hassas bir 
konu olduğu için anonim bir şekilde katılım sağlandı.

Spor, Zumba, Yoga

Fiziksel olarak da bir şeyler yapmak istedik. Her hafta sonu 
ekipten özellikle sporla ilgilenen bir arkadaşımız spor 
yaptırdı. Mesela, İngiltere’de pazarlama ekibinden bir 
arkadaşımız Zumba, Türkiye Satış geliştirme ekibinden bir 
arkadaşımız Yoga yaptırdı. 

Nasıl Sağlıklı Besleniriz

Bir diyetisyenle bu dönemde nasıl sağlıklı 
besleniriz diye bir oturum düzenledik. 

Lunch Together

Bu dönem ayrıca Ramazan ayına denk geldi. Mayıs ayında 
Lunch Together’ı, İftar Together’a çevirdik. Insider’ın en 
önemli özelliklerinden biri çeşitliliğin olduğu bir kültür 
olması. Bizim için bu çok önemli.  

DJ Partisi

Ekipte DJ arkadaşlarımız var. İftar together 
yapılırken bir tarafta da DJ partisi yaptık. 

Cooking Workshop
Cooking workshop yaptık. Beraber yemek 
pişirdik. 

Oyunlar
Yöneticiler için ekibinizi uzaktan nasıl işe bağlı tutarsınız diye hazırladığımız kılavuzun içerisinde birçok 
oyun alternatifi de vardı. Ayrıca ülkeler arası bingo gibi çeşitli oyunlar oynattık. İki ülkenin yarışmasını 
sağlarken kaynaşmasını da sağladık. 
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İki Lafın Beli

İki yetenekli arkadaşımızın yaptığı İki Lafın Beli diye bir radyo 
programımız var. Bir webinar uygulaması üzerinden bu 
programı yaptık. İnsanlar çalışırken dinleyebildi.

Online Müze Turu

Bazı müzelerin sanal olarak açtığı müze 
turları vardı. Van Gogh müzesini gezdik. 
Yurtdışından gelen arkadaşlarımız için müze 
ve tarihi yerlere ayda 1-2 ayda bir tur 
düzenliyorduk.  Fiziksel olarak yaptığımız 
etkinliğe sanalda da devam etmiş olduk.

Coffee & Chill
Her gün Coffee & Chill oturumlarımız oldu. Öğle yemeği 
dışında kahve içmek isteyen, canı sıkılıp birisiyle konuşmak 
isteyenler için…

Kültür Sunumları

Düzenli olarak 2 haftada bir yaptığımız kültür 
sunumları var. Burada, İstanbul ofisindeki farklı bir 
ülkeden olan arkadaşımız kendi kültürü hakkında 
sunum yapar. Mayıs ayında Sırbistan’ı konu aldık. 

Lunch & Learn
Lunch & Learn aktivitemizi sanalda yapmaya devam ettik. Ülkelerdeki çalışanların seçtikleri kitap ya 
da farklı bir konuyu birbirlerine aktardıkları oturumlar yaptık. 

Güncel Toplantılar
Her hafta yaptığımız güncel toplantılarımız var. Bu toplantılarda yıl dönümü ve doğum günü 
kutlamaları yapıyoruz, ekibe yeni katılan arkadaşlar varsa onları tüm ekiple tanıştırıyoruz. 300+ kişinin 
aynı anda katıldığı toplantılar yaptık. 
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Bu kriz sürecinde 
Kurucu Ortakların duruşunu 
5 kelimeyle nasıl özetlersin?

Gerçekten çok insancıl. Hatta böyle iş yönetilmez, bu kadar insancıl 
olunmaz. Şaka yapıyorum :)

Çok hızlı kararlar aldık, çok hızlı organize olduk.

Hepsi birbirinden farklı profiller. En ufak detayı dahi gözden geçirirler. 
Herkes farklı bir yönden bakar. Bazen aldığımız kararlarda sağduyulu 
akıl tarafından dengelenmemiz gerekiyor. Farklı karakterlerin bir bütün 
oluşturuyor olması bizde güzel bir denge sağlıyor.

Zaten öyleyiz, hep öyle olduk. Şimdi de tüm süreci hepimiz çok çalışarak 
atlatıyoruz.

Bu dönemde de insanların aklında nasıl bir süreç yöneteceğimize, ne 
yapacağımıza dair bir soru kalmaması için Hande ile sürekli şirket geneli 
oturumlar düzenledik. Zaten strateji metriklerimiz herkese açık. Şeffaf 
bilgi paylaşımına inanıyoruz. Ekip de öyle sahiplenir. Böyle olunca bir 
başarısızlık ya da zor bir dönem gördüğünde ekip onu da sahiplenir. 

İnsan ve Kültür ekibinin
üstlendiği rol ve duruşu 
birkaç kelimeyle
nasıl anlatırsın?

Gerçekten insan odaklı. En ufak detaya, 
insanların ne hissedeceğine dikkat eden, 
iç iletişimde tüm hassasiyetleri ve 
çeşitliliği düşünen bir ekip. İnsancıl, sevgi 
dolu, duyarlı, sahiplenen, geri bildirim 
alan, gelişen, geliştiren… 

Herkes çok özverili.

İnsancıl

Çevik

Eleştirel Akıl

Çalışkan

Şeffaf
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Sence şirketlerde İK’nın 
bundan sonraki rolü ve önemi nasıl olur?

Biz gerçekten şirketin kalbiyiz. Şirket içi 
kültürü kuran, koruyan, onun yayılmasını ve 
yaşamasını sağlayan da biziz. Kültürün 
güçlü olmasının böyle dönemlerde ne 
kadar önemli olduğunu deneyimliyoruz. 

Bu çift taraflı çalışıyor: 
1. Şirket, çalışanlarına destek olmak istiyor, 
bir kriz döneminde asla onları kaybetmek 
istemiyor ve bunun için de elinden gelen 
her şeyi yapıyor. 
2. Çalışanlar bu zor dönemde şirkete ve 
yöneticilerine destek olabiliyor. 

Şirket kültürü oluşturulmasında IK ekibinin 
en önemli görevi işe alımdan, doğru 
insanları ekibe almakla başlıyor. Bizim işe 
alım mantığımız şu: bir insan özgeçmişinde 
ne kadar güzel görünürse görünsün, işi ne 
kadar iyi yaptığını görüşmede başarı 
hikayeleriyle anlatmış olsun, karakteri ve 
motivasyonu şirketle uyuşmuyorsa işe 
almıyoruz. İşe alım ekibine ilk öğrettiğim şey 
bu. Bazen şaşırıyorlar “ama bu aday çok iyi” 
diye. Evet, ama başka bir şirket için çok iyi, 
bizim için değil. 

İkinci önemli şey; kültürün şirket içi 
yayılmasını ve yaşamasını sağlamak. Bunun 

için canla başla çalışan Eğitim & Gelişim 
ekibi var. Çalışan bağlılığını sağlamak için 
sürekli yeni fikirler, ihtiyaca göre eğitimler, 
etkinlikler düzenliyorlar. İçeriden sürekli 
geri bildirim alıyor olmak, geri bildirimlerle 
yenisini ya da daha iyisini yapıyor olmak bu 
ekip için çok önemli.

Son olarak; yaratılan kültürün günlük 
hayatta da hissedilmesi ve benimsenmesi 
için liderler tarafından sahiplenilmesi ve 
yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Net 
promoters score (NPS) ile 2 ayda bir ekibin 
çalışan bağlılığı seviyesini tutuyoruz. Orada 
açık uçlu sorularla ekibin geribildirimlerini 
alıyoruz. Genel problemleri çıkarıp onlar 
üzerinden aksiyonlar alıyoruz. Ben de iki 
ayda bir her departmanın direktörü ile NPS 
yorumlarını değerlendiriyorum. Neyi daha 
iyi yapabiliriz, neyi farklı yapabiliriz, bakın 
böyle yorumlar geliyor, siz bunların farkında 
mısınız, duyuyor musunuz diye. Bizde 
yöneticilik zor bir şey, öyle rahat bir şey 
değil. Tam tersine çok fazla sorumlu 
olduğun, herkesten çok daha fazla çalıştığın 
bir şey. 
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İK süreçlerinde
bir revizyon olacak mı?

İşe alım, onboarding, eğitimlerle birlikte 
diğer tüm süreçlere online olarak 
devam ediyoruz. Covid-19 ile ilgili 
endişe ortadan kalkmadığı sürece 
görüşmek için ofise gelmek 
istemeyen adaylara mutlaka 
esneklik sağlamamız gerekecek. 

Bunun dışında iptal ettiğimiz 
herhangi bir yan hak yok. 
Özel sağlık sigortası ve 4 öğün yemek devam ediyor. 
Bizde kurucu ortaklar dahil kimsenin aracı yok. Masraf politikamız geniş. Satış ekibi 
muhtemelen bir süre daha yüz yüze müşteri görüşmelerine gitmeyecek.  Müşteri eğer uzak bir 
lokasyondaysa taksiyle ya da araç kiralanarak şirkete masraf yapabilecek. 

Ofise dönüş planlarını yapmaya
başladınız mı?

Mayıs’ın son haftası itibariyle ofise dönüş planlarını yapmaya başladık. Acele etmeden 
hareket etmek istiyoruz. Google, Twitter gibi büyük şirketlerin ilan ettiği gibi 2020’nin 
sonuna kadar evden çalışmak istemiyoruz. Zorlamadan, psikolojileri koruyarak ama bir 
yandan da insanları alıştıracak şekilde adımlar atmak istiyoruz. Tabii belirsizlik var. Plan 
yapıyoruz ama ertesi gün ne olacağını bilmiyoruz. 

Ofise dönüş planını fazlara ayırdık. Evden çalışmayı da fazlara ayırmıştık: Ne olduğunda 
evden çalışacağız, ne olduğu zaman bir kısım insanın gelmesini bekleyeceğiz diye... Bu sefer 
tersini yapıp süreci geriye döndürmeye çalışıyoruz. Sosyal izolasyon devam ettiği sürece 
ülkelerde %100 kapasiteye dönmek uzun süre mümkün olmayacak. Fiziksel şartlar da tabii 
çok önemli. Sosyal mesafeyi koruduğumuz noktada, ofisimizin maksimum kapasitesi geri 
dönüşte %50’imizi alabilecek durumda. Biz de bu sınırı aşmak istemiyoruz. 

İnanılmaz bir değişim süreci… 

Bu kadar belirsizlik içinde her şeyi kontrol etmeye çalışmamalıyız. Önümüzdeki 1 belki 2 
seneyi öngörmek şu an çok mümkün görünmüyor. Öngörebildiğimiz kısmını planlayıp 
sonrasını süreçte tekrar değerlendirerek ilerlememiz lazım. 
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Ülkelerde durum nasıl?

Covid-19 döneminde etkilenen ülkeler oldu, Kore gibi 
başta etkilenen sonra hayatın normale döndüğü ülkeler 
oldu. Mesela Kore ofisi şu an ofisten çalışıyor. Tayvan, 
Hong-Kong ofise gidiyor. Onlar daha küçük ekipler ama 
bir araya gelmeyi tercih ediyorlar. Bu ülkelerde ofise 
dönme deklarasyonu yapmadık, ülke müdürlerinin 
inisiyatifiyle ofise geri dönme kararı aldılar ya da evden 
çalışmaya devam ettiler. 

Avrupa’daki etkileri daha büyük. İspanya ve Fransa 
ofisleri evden çalışıyor. Avrupa ofisleri için de henüz bir 
karar vermedik. Önce muhtemelen Türkiye ofisiyle 
başlayacağız. Ülkelerde ise yine ülke müdürlerinin 
inisiyatifleriyle ilerleyeceğiz. 

Ofis içi yeni çalışma düzeni ile ilgili
neler yapıyorsunuz? 

Normalleşme sürecinde ofiste yapacağımız değişikliklere bakmak için operasyon ekibi, iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanı ve ofis doktoru ile birlikte ofisi ziyaret ettik. Devletin öngördüğü 4 
metrekare kuralına göre ofisi böldük. Ona göre oturma alanlarını belirledik. Toplantı 
odalarının sayısını belirledik. Bazı küçük toplantı odalarını tamamen kapattık ya da tek kişilik 
çalışma odalarına çevirdik. 

Haziran ayı bahsettiğim değişikliklerin, uyarıların hazırlıklarıyla geçecek. 6 Temmuz’da isteyen 
ve toplu taşıma kullanmayan çalışanları ofise davet etmeyi planlıyoruz. Tamamen ofise 
geçme planları ise eylül ayı olarak planlanıyor.

Açık büfe kahvaltı vardı. Onun yerine kahvaltı paketleri hazırlamayı planlıyoruz. Sebil 
kullanımını çok tavsiye edilmiyor. Masaların üzerinde olabildiğince pet şişe su 
bulundurulacak. Her şeyi sağlık kurallarına uygun hale çevirip o şekilde devam etmeyi 
planlıyoruz. 

Pozitifiz, 
şu an böyle bir şey yaşıyoruz 
ve bunun farkındayız. 
Bu dönemi aynı değerlerle 
atlatmamız gerekiyor. 

Bakalım bu hikâye bizi 
nereye götürecek. 

SOCIAL DISTANCING
COVID-19
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Insider olarak Türkiye’den çıkan milyar dolarlık bir 
şirket olmak gibi büyük bir hedefiniz var. 

Son olarak, büyüklük olarak kategorize etmeden, 
İK birimi olsun olmasın, bir İK profesyoneli olarak
ekosistemdeki startuplara tavsiyelerin ne olur? 

Belki klişe olacak, belki şu an süper fark yaratacak bir şey söyleyemeyebilirim. Ama en 
önemli şeyin ekiple kurulan duygusal bağ olduğuna inanıyorum. Insider’daki insanların 
genel motivasyonu da sevgi ve o duygusal bağ üzerine kurulu. 

İnsan yaptığı işte bir anlam arıyor. Sadece para kazanmak için çalışmak özellikle bizim 
jenerasyonumuzda artık mümkün değil. İnsanın yaptığı işin anlamını bulması gerekiyor ki 
ben Insider’da o mücadeleyi görüyorum. Birincisi, ülke için bir şeyler yaptığımızı 
düşünüyorum; ikincisi kendi alanımızdaki insanlar için bir şey yaptığımızı düşünüyorum. 
Bunlar da ekipteki tüm arkadaşların yaptığı işte anlam bulmasını sağlıyor. Mesela işe alımda 
amacımız sadece adayı Insider için değerlendirmek değil. Bazen görüşmeden çıkıp adaya 
kitap önerdiğim, tavsiye verdiğim oluyor. Ekipteki arkadaşlarım da bu şekilde ilerliyor. 
İnsanlara bir şey katma, onlar için bir şey yapma… Yaptığımız işte anlamı orada buluyoruz.

Insider’da herkes şunu bilir: Zor durumda kalırsam yanımdaki arkadaşım bana yardım eder. 
Herkes bana bir şey öğretmeye açıktır. İnsanlar birbirlerini severler. Gerçekten arkadaş 
olurlar. Birlikte eve çıkanlar, birlikte tatile gidenler, en zor zamanında en yakın arkadaşı gibi 
derdini paylaşanlar… 

O yüzden benim ilk tavsiyem insanlara yaptıkları işte bir amaç ve bir anlam verin. 

İkincisi de ekibinizle sevgi bağı oluşturun. İnsanların gerçekten birbirlerini seviyor olması 
gerekiyor. Bu kolay gibi görünen zor bir şey. 
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