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“Benim bir iş hayatım, bir de ev hayatım var. 

Daha İyi Bir
Ev Hayatı

İşte bağlı olmamak

Evde de bağlı olmamaktır.

5

 

Kendi Çalışan Bağlılığı Seviyenizi Keşfedin
MAGIC Kişisel Çalışan Bağlılığı Değerlendirmesini yapın

www.EngagementMAGIC.com/self-assessment
Veritabanındaki kişilerle kendinizi karşılaştırın.

www.Decision-Wise.com

contact@successprogramme.com
www.successprogramme.com
TEL: +90 216 681 63 81

Kaynak: Effective practice guidelines: Employee engagement and commitment. SHRM
Kaynak: DecisionWise survey of 1,472 employees.
Kaynak: Well Being: The Five Essential Elements, by Tom Rath & Jim Harter
Kaynak: MAGIC: Five Keys to Unock the Power of Employee Engagement, by Tracy Maylett & Paul Warner

Görünen o ki, çalışan bağlılığı 
şirketlerin performanslarını artırıyor. 
Peki ya çalışanlara ne katkı sağlıyor?

Daha fazla bağlı olmak, bir çalışan 
olarak benim daha sıkı çalışmak 
zorunda olmam ve şirketin tüm 
avantajları toplaması demekse, 
çalışan bağlılığını niye önemseyeyim 
ki?

50 %
Kuruluş

Sonuçta hiç kimse bizi bağlı 
olmaya zorlayamaz. Şirket, 
bağlılığı teşvik edecek bir 
ortam yaratabilir,  ama 
bağlı olmayı tercih etmek 
bizim elimizdedir.

Bağlı çalışanlar, bağlı 

olmayanlara göre 

         kat daha az iş 

güvenliği kazası ve 

       kat daha az iş 

güvenliği kaynaklı kayıp 

zaman yaşıyorlar.
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Bağlı olmayan çalışanların işte yaralanma 

olasılığı, bağlı olanlara kıyasla,                        
                  

daha fazlazdır! 

İKİ KAT

Dipnot:
Bağlı çalışanlar, iş güvenliği 
prosedürlerine özen göstermeye 
daha meyilli olduklarından ve 
genelde odaklanmalarını 
kaybetmediklerinden güvenlikle 
ilgili daha az sorun yaşarlar.
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Bağlı olmayan çalışanlar, 
bağlı olanlara kıyasla, 
hasta olmaya ve 
depresyona girmeye 
daha eğilimlidir.

Bağlı olanların gün boyunca 
daha az strese girdikleri 
ve ilgi seviyelerinin daha 
yüksek  oldukları raporlanmıştır. 
Ayrıca kolesterol ve kan basıncı 
değerlerinde de iyileşmeler 
görülmüştür.

Dipnot:
Bağlı çalışanlar zihinsel 
ve fiziksel olarak daha 
sağlıklı olmaya 
eğilimlidir, bu da içsel 
morallerini ve 
üretkenliklerini 
artırmaktadır.

Çalışanlar, işlerine tamamen bağlı olmasalar da 
mutlu olabilirler. Ancak tamamen bağlı olanların, 
yaptıkları şeylerden çok daha mutlu olmaları 
olasıdır.

Bu bir sihir değildir, ama bir 
açıdan da öyledir. Çalışan 
bağlılığı; beş temel insan 
ihtiyacının karşılanmasına 
dayanmaktadır:

Dipnot:
Araştırmalar, bu beş MAGIC 
ihtiyacının karşılanması 
halinde, genel mutluluk 
seviyesinin artacağını 
gösteriyor.

Bağlı olmak = “İşte harika vakit geçirmek” 
ya da “enerjinin zirvesinde olmak”tır.

DAHA SIKI ÇALIŞIRLAR
DAHA AKILLICA ÇALIŞIRLAR
DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDERLER
DAHA YÜKSEK MAAŞLAR 
DAHA HIZLI YÜKSELİRLER
DAHA İYİ KARİYER OLANAKLARI YARATIRLAR

Dipnot:
Tamamen bağlı olmak; birinin 
hayatını tümüyle işe adaması ve 
iş-özel hayat dengesini feda 
etmesi anlamına gelmez. İşinde 
ENERJİK ve işine KENDİNİ VERMİŞ 
olması anlamına gelir.

Bu ikisinde 
böyle bağlıyız.

Bu ikisini birbirine karıştırmıyorum.”

İki ayrı hayat mı?
BU DOĞRU 
OLAMAZ.

Dipnot:
Bağlı çalışanların, iş dışında 

da bağlı olma olasılığı 
oldukça yüksektir.

Evim Evim Güzel Evim!

Şirketinizin genel bağlılık seviyesini keşfedin ancak bununla 
kalmayın. DecisionWise; 18 yılı aşkın deneyimiyle, 70 ülkede, 30 

dilde uyguladığı 14 milyon çalışan bağlılığı anketine verilen 
yanıtlarla, çalışan bağlılığı konusunda kendini ispatlamış bir şirkettir. 
Çalışan bağlılığı anketi sadece bir başlangıç, peki ya sonra? Eylem 

planı ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi almak için bizimle 
iletişime geçin.

Peki, bağlılık kimin sorumluluğunda?
Çalışan bağlılığını sağlama sorumluluğu yarı yarıya bir 
tekliftir, yani iki yönlü bir durumdur. Bağlılık iş birlikçidir: 
Yönetim iş yerinde anlam, bağlantı ve kendini 
gerçekleştirme fırsatları yaratmalıdır. 

Bunun karşılığında “Ben de varım!” 
demek ise çalışanın sorumluluğudur.

EŞİTTİR

Success Programme “Decisionwise” Türkiye Temsilcisidir.


