
UZAKTAN ÇALIŞMA:
TOPLANTILARDA VERİMLİLİK

NASIL SAĞLANIR?



Borusan'da çalışmalarını evden yürütebilecek tüm ekipler, 
sürecin başlangıcından itibaren operasyonlarını eve taşıdı. 

Toplantılar, gündelik çalışma rutinimizin önemli bir bölümünü 
oluşturuyor. Yüz yüze iletişimin ve insani alışverişin toplantı 
verimine etkisini günden güne daha iyi kavradığımız bu 
süreçte, Borusan'da uzaktan yaptığımız toplantılarda azami 
verimliliği nasıl sağladığımızla ilgili kimi metotları, sizin de 
faydalanabilmeniz için bir rehber halinde paylaşmak istedik.

Yaşam için evlerinden üretmeye devam eden ekipler olarak, 
duygudaşlığı kaybetmeden, kalifiye emek kaybına yol açacak 
yöntem sorunlarını en aza indirerek çalışacağız, bugünleri 
#BeraberAşacağız!



Amacı, niteliği ve tahmini zamanlaması önceden kurgulanmış 
toplantılar, kalifiye emek ve zaman kaybını minimuma indirerek 

gerçekçi ve somut sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

Başlamadan Önce: 
Toplantıyı Kurgula



IDOART metodu, toplantıdan önce kimi soruları yanıtlayarak 
toplantının ana hatlarını belirlemeyi, ortak beklenti ve niyetlerle 
sürdürülecek toplantıdan maksimum kolektif fayda yaratmayı 
hedefleyen bir toplantı kurgulama yönetimidir.

Aşağıdaki soruları yanıtlayıp toplantının ana hatlarını belirledikten 
sonra, toplantının katılımcılarıyla önceden paylaşarak katkılarını ve 
itirazlarını öğrenebilir, ortak beklentilerinizi netleştirdikten sonra 
toplantıya başlayabilirsiniz.

Amaç: 
Neden toplanıyoruz?

Hedeflenen Sonuç: 
Bu toplantıdan hangi gerçekçi ve somut sonuçları bekliyoruz.

Zamanlama: 
Toplantının tahmini süresi nedir? Bu süreye etki eden (örneğin son 
teslim tarihi, acil aksiyon ihtiyacı vb.) dışsal faktörler nelerdir.

Gündem: 
Toplantılarda nelerden söz edeceğiz, ne gibi işleri 
tamamlayacağız?

Roller: 
Toplantıya kimler, hangi rollerde katılacak?

Toplantıyı Kurgula



Yüz yüze iletişim kuramadığımız şu günlerde, duygudaşlığı ve 
pozitif hisleri korumak, arkadaşlarımızda bu hisleri tetiklemek 

için toplantının açılışını mutlaka selamlaşmaya ve gündelik 
diyaloga ayırın.

Başlarken: 
Selamlaşmayı Unutma



Toplantıya başlarken 10-15 dakika sohbet etmekten kimseye zarar 
gelmez. Uzakta olsanız da önemsendiğinizi hissetmek, size de 
oldukça iyi gelecek, arkadaşlarınızın da gündemi ve konuları daha 
çok sahiplenmesine yardımcı olacaktır.

İlk Adımı Sen At
Sıcak bir diyalogu başlatan sen olmak istemez misin? İlk soruyu 
bekleme, ortaya ya da konuşmayı tetiklemek üzere doğrudan bir 
arkadaşına “Bugün nasılsın?” “Bu iş için çok heyecanlıyım.” gibi 
sözler söyle.

Yüz yüze diyalogun güçlü bir iletişim için önemli olduğu bilinen bir 
gerçek. Yan yana olamadığımız şu günlerde, içten bir diyaloga her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Selamlaşmayı Unutma



Toplantı sırasında kimi ilkeleri uygulamak, tüm katılımcıların 
maksimum odaklanmayla gündemi ve işleri sahiplenmesini 

sağlayacaktır.

Toplantı Esnasında: 
İlkeleri Uygula



Mümkün Olduğunca Kısa Tut
Uzun toplantıların, süreyle doğru orantılı olarak verimi azalttığı 
bilinen bir gerçek. Toplantılarınızı önceden kurguladığınız şekilde, 
amaca yönelik olarak en kısa sürede tamamlamaya çalışın.

Dikkatini Topla
Toplantıya kulaklıkla katılmak, mikrofon ayarlarının düzgün 
yapıldığından emin olmak, hem seni hem de arkadaşlarını dikkat 
dağıtan faktörlerden koruyacaktır.

Moderatör Belirle
Toplantıyı öncedeni ortaklaşa belirlediğiniz ana hatlar içerisinde 
tutacak bir moderatör belirlemek, dağınık toplantıları önleyerek 
verimi artıracaktır.

Not Tutmayı Unutma
Söz uçar, yazı kalır. Etkili not tutmakla ilgili metotları incele. 
(Öğrenin Cornwell metodu.) Google Docs gibi araçlar kullanarak, 
notlarını anlık olarak arkadaşlarına açabilirsin. Birlikte not alabilir, 
notlarınızı sonradan düzenleyebilirsiniz. 

Sonraki Süreçleri Belirle
Bir toplantının yeterli olmadığı durumlarda, gelecek toplantının 
tarihini ve temel kapsamını şimdiden belirlemek faydalı olacaktır. 
Toplantıda somut sonuçlara ulaşıldıysa, sonraki süreçler için görev 
dağılımlarını net yapmak, işleri kolaylaştıracaktır.

Kayda Geçir
Toplantıdan sonra, toplantıda alınan notları karşılaştırıp özlü birer 
toplantı kaydı haline getirmek ve bunu e-posta ile katılımcılara 
sunmak, hiçbir şeyi kaçırmamana yardımcı olur.

İlkeleri Uygula



Toplantıya başlarken olduğu gibi, kapanış için de çeşitli rutinler 
belirlemek sonuç hissiyatını kuvvetlendirecek, somut sonuçların 

zihinde yer etmesine yardımcı olacaktır.

Bitirirken: 
Toparlayalım



Sonucu Birlikte Değerlendir
Toplantıyı bitirirken, toplantının geneliyle ilgili sorular sormak, 
gündemdeki herhangi bir şeyi atlatamadan toplantıyı bitirmenize 
ve sonraki toplantılarda uygulamak üzere geri bildirimler almanıza 
yardımcı olur.

Son Değerlendirmeleri Dinle
Toplantı için seçilen moderatörün, mümkün olduğunca hiç 
kimseyi dışarıda bırakmadan toplantıyla ilgili son değerlendirme 
istemesi, birliktelik hissini güçlendireceği gibi önemsenme 
duygusu da yaratacaktır.

Vedalaş
Vedalaşırken son birkaç dakikayı yeniden insani diyaloglara ayır. 
Arkadaşlarına güne dair planlarını sormak, motive edici sözler 
söylemek ya da şakalaşmak, birlikte üretmenin değerini yeniden 
fark etmek için oldukça önemli.

Toparlayalım


