2022 HAZİRAN

E-BÜLTEN
ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Akro Grup İnsan Kaynakları Dijitalleştirme Projeleri ile Bilin’i tercih etti ve
yeni referanslarımız arasında yerini aldı.

BİZDEN HABERLER
Meraklısına Performans Yönetimi kitabımız çıktı!

Başta insan kaynakları profesyonelleri olmak üzere, yöneticiler, çalışanlar ve
meraklısına herkesin faydalanacağı "Meraklısına İnsan Kaynakları” serisinin
ikinci kitabı "Meraklısına Performans Yönetimi" kitabımız çıktı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. D. Zafer
İnkaya ve Akademi Direktörümüz E. Funda
İnkaya Horoz'un toplamda 50 yıllık alan
deneyimleri ile aldıkları eğitimler ve sürekli
literatür takipleri sonucu ortaya çıkan bu
kitapta;
klasik
performans yönetim
sistemlerinden, yükselen trendlere, bireysel
performans kavramlarından, kurumsal
değerlendirme süreçlerine, değerlendirme
araçlarından,
hedeflere, yetkinliklere,
performans sistemlerine girdi sağlayan
süreçlerden sistemin çıktılarına ve en
önemlisi de bir organizasyonda hangi
değerlendirme sistemlerinin hangi şartlarda kullanılabileceğine dair
karşılaştırmalı tablolara kadar, alanda bilinmesi gereken, aradığınız her şeyi
bulabileceksiniz.
Her biri kendi alanında çok değerli hocalarımızın, kitabımıza yaptıkları yorumlar
için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyor, daha fazlasını keşfetmek için size
kitabımızı tavsiye ediyoruz.
"Yazarlar, alanda çalışmanın kendilerine verdiği deneyimi ve aldıkları eğitimi
harmanlayarak, sahadakilerin neye ihtiyaç duyduğunun bilinciyle performans
konusunda gerekli pek çok bilgiyi kolayca anlaşılır şekilde bir araya getirmiştir.
Eminim ki bu kitaptan pek çok yönetici, insan kaynakları çalışanı ve konuya ilgili
duyan kişi faydalanabilecektir."
Doç. Dr. İlknur ÖZALP TÜRETGEN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
"Performansı yönetmek, insan ile sistemi doğru yöntemle buluşturmak ise;
yazarlar, tüm ipuçlarını kendi tecrübe süzgecinden geçirerek bize iletmiş. Renkli
ve performans sözlüğü gibi bir yaklaşım ile bu kitap pratik bir başucu yapıtına
dönüşmüş."
Dr. Umut Ahmet Tarakçı
Executive & Team Coach; CEO House of Human; Chair of Association for
Coaching Turkey. Master EC (AC). PCC (ICF).MSc.
“Evrim Funda Hanım, kitabında performans yönetimini ayrıntılarıyla açıklıyor.
Kendisinin de belirttiği gibi tam bir kullanım kılavuzu olan kitap, performans
yönetiminin başlangıcından başlayarak bütün süreçlerini ve araçlarını
okuyucuyu bilgilendirecek şekilde öz olarak aktarmıştır. Görsellerle desteklenen
kitap, okuyucuların dikkatini içerik olarak çekerken görselleriyle de kazanıyor.
Aradığınız bütün detayları rahatlıkla bulabileceğiniz bir kitap.”
Assoc.Prof.Dr.Dilek Sağlık Özçam
Yeditepe Üniversitesi Y.O. İnsan Kaynakları Bölüm Bşk.
DS (Deep Sense) Eğitim ve Danışmanlık
Mevzuatlardaki değişiklikleri uygulamanıza hızlıca ve kolayca adapte
edebileceğinizi biliyor musunuz?
2022 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olan
mali mevzuat değişikliklerini yine bir
adım önden takip ederek çalışmalarımızı
Aralık 2021’de tamamladık. Böylece
Humanist kullanıcıları ilgili mevzuat
değişikliği yürürlüğe girer girmez dijital
ortamda uygulamalarını mevzuatın
gerekliliklerine göre kullanmaya başladı.
Bordro modülümüzü kullanan müşterilerimizi mevzuata ilişkin her türlü
gelişmeden haberdar edip ilgili güncellemelerden faydalanmasını sağlıyoruz.

BİLİN AKADEMİ’DEN HABERLER
Geliştirdiğimiz uygulamalar dışında Bilin Akademi tarafındaki çalışmalarımız
da son hızla devam ediyor. Sizlerle daha fazla paylaşımda bulunmak ve İK
alanındaki gelişmelerden haberdar etmek üzere etkileşimde olduğumuz mecraların
sayısını arttırmaya gayret ediyoruz.

Bilin Akademi, YouTube kanalımız açıldı!

BİLİN AKADEMİ for the future of HR

Eğitim
ve
dijitalleşme
üzerine
yayınlarımızın olduğu Bilin Akademi
YouTube
kanalımızı
sizlerin
geri
bildirimleri ve desteği ile daha da
hareketlendireceğiz.
İnsan kaynakları, dijitalleşme, çalışan
davranışları ve daha birçok konuda
merak edilenleri daha eğlenceli, samimi
sohbetlerle ele almayı planladığımız
kanalımızın, sizlerin de desteği ile daha
da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Bu amaçla ilk yayınımızda; İK'nın dijital
dönüşümüne dair merak edilenleri
Bilin Yazılım’ın genç yeteneklerinden Kaan Can Onuklu sordu, Bilin Akademi
Direktörümüz E. Funda İnkaya Horoz yanıtladı. Merak ettiğiniz konuları bize
yazarak, kanalımızı takip ederek ve içeriklerimizi paylaşarak bizlere destek
olabilirsiniz.
Aynı zamanda “birlikten kuvvet doğar” diyoruz ve merak edilenler arasında,
uzmanı olduğunuz konular için sizleri de kanalımıza davet etmek istiyoruz.
Bizlere, birlikte samimi bir sohbet ortamında, meslektaşlarımızı da
bilgilendireceğimiz konularda destek olmak isteyen; tüm insan kaynakları
profesyonelleri, çalışan davranışı uzmanları, profesyonel koçları ve iş
dünyasında merak edilenleri bizlerle paylaşmak isteyen herkesi yayınlarımıza
davet ediyoruz.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
İş ortaklarımız ile birlikte sizlere daha geniş ürün yelpazemiz ile katma değerli
çözümler sunmaya devam ediyoruz. Ekosistemimize katılan yeni iş ortağımız:
Onel Danışmanlık
Bugüne kadar İK alanında edindikleri
tecrübeleri ile Kasım 2021’de kurulan ve
stratejik insan kaynaklarından kurumsal
yönetim sistemlerine, stratejik planlamadan
süreç yönetimine kadar pek çok alanlarda
hizmet vermekte olan Onel Danışmanlık ile
sizler için yapabileceklerimizi sıraladık:
İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•

Üst Düzey İşe Alım ve Aday Değerlendirme Danışmanlığı
Organizasyon ve İnsan Kaynakları Süreçleri Yönetimi
Çalışan Bağlılığı ve Performans Yönetimi
Ödül, Prim ve Motivasyon Sistemleri Yönetimi
İş Değerlendirme, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi
Yetenek Yönetimi ve Deneyimi
İşveren Markası Yönetimi
Norm Kadro Oluşturulması ve Yönetimi

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
•
•
•
•
•

Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı
Kurumsallaşma Danışmanlığı ve Kurumsal Risk Yönetimi
Süreç Analizi ve Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi
Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreçleri
Objectives and Key Results (OKR) Danışmanlığı
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