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ÖNSÖZ
Kariyer yönetimi, çalışanların motivasyonunun sağlanması ve örgütlerine olan
bağlılıklarının arttırılmasında önem taşıyan bir insan kaynakları yönetimi işlevi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu derste, ağırlıklı olarak örgütlerdeki kariyer yönetimi uygulamaları açıklanacaktır.
Ayrıca bireysel kariyer yönetimi konusunun da üzerinde durulacaktır.
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1. TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Kariyer

1.2.

İş

1.3.

Meslek

1.4.

Bireysel ve Örgütsel Açıdan Kariyer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kariyer, iş ve meslek kavramları aynı anlama mı gelmektedir? Tartışınız.
2) Kariyerin kişiler açısından taşıdığı önemi açıklayınız.
3) Bireyler ve örgütler açısından kariyer nasıl ele alınır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kariyer

Kariyer kavramının kökenini Ders notlarının okunması ve
ve anlamını açıklayabilmek
verilen örneklerin
incelenmesi

İş

İş kavramının anlamını
açıklayabilmek ve kariyer
kavramından farkını ortaya
koyabilmek

Ders notlarının okunması ve
verilen örneklerin
incelenmesi

Meslek

Meslek kavramının anlamını
açıklayabilmek ve kariyer
kavramından farkını ortaya
koyabilmek

Ders notlarının okunması ve
verilen örneklerin
incelenmesi

Bireysel ve Örgütsel Açıdan
Kariyer

Kariyerin birey ve örgüt
açısından taşıdığı anlamı
açıklayabilmek

Ders notlarının okunması

4

Anahtar Kavramlar


Kariyer



İş



Meslek
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Giriş
Bu bölümde zaman zaman birbirleriyle karıştırılan kariyer, iş ve meslek kavramları
açıklanacaktır. Kariyer yönetiminin temeli olan kariyer kavramının daha açık ve net bir
şekilde tanımlanabilmesi için iş ve meslek kavramlarının da üzerinde durulması
gerekmektedir. Bu bölümde kariyer, ayrıca bireysel ve örgütsel olmak üzere iki farklı açıdan
ele alınacaktır.
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1.1. Kariyer
Kariyer (career) kelimesinin kökeni, Latincede “taşıma yolu” anlamına gelen
“carraria” kelimesine dayanmaktadır. Carraria kelimesinin, 16. yüzyıla kadar isim olarak
kullanıldığında, “atların izlediği yol” ve “yarış alanı”, fiil olarak kullanıldığında ise “dörtnala
koşmak” ve “çok hızlı koşmak” anlamlarını taşıdığı görülmektedir. Carraria kelimesi, 16.
yüzyılın sonlarına doğru ise mecazi bir anlam da taşımaya başlayarak “bir iş veya görevin
başarılması için hızlı bir şekilde ve hiç durmadan izlenmesi gereken yol” anlamını
kazanmıştır (Arthur ve Lawrence, 1984). Ancak bu anlamın, 19. yüzyılın başlarında ilk olarak
Wellington Dükü’nün yazmış olduğu bir mektupta “diplomatik kariyer” kelimesini
kullanması ve W. H. Ireland’in “büyük devlet adamının kamu kariyeri” hakkında yazdığı bir
şiirle değişmeye başladığı ifade edilebilir.
Kariyer kelimesinin kökenini oluşturan taşıma yolu, yarış alanı ve çok hızlı koşmak
anlamları incelendiğinde, günümüzde kariyere yüklenen anlamların çok fazla değişmediği
ifade edilebilir. Kişilerin günlük hayatlarında kariyerlerini genellikle “süregelen bir yolculuk”,
“belirli bir statüye ulaşmak için izlenen yol” şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Buna göre
kariyerin, kökenini aldığı taşıma yolu, yarış alanı ve çok hızlı koşmak anlamlarından izler
taşıdığı belirtilebilir.
‘’Carraria’’ kelimesinin, zamanla kariyer (career) kelimesine dönüşerek “ilerleme
fırsatları sunan profesyonel bir yaşam” anlamını taşımaya başladığı dikkat çekmektedir
(Arthur ve Lawrence, 1984).
Literatür incelendiğinde, kariyerle ilgili çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. Bu
tanımlar aşağıda sunulmuştur.


İş hayatındaki profesyonel başarıların sıralaması



Örgüt hiyerarşisindeki işlerin az veya çok tahmin edilebilir bir sıralaması



Unvan ve statülerle ifade edilen bir süreç



Meslekte ilerleme

Günümüzde ise en çok kabul gören anlamıyla kariyer, “kişinin yaşamı boyunca
üstlendiği iş rollerinin bir sıralaması” olarak tanımlanmaktadır (Granrose, 1995).

1.2. İş
Kariyer, çoğu zaman iş ile birlikte anılan bir kavram olma niteliği taşır. Hatta zaman
zaman kariyer ve iş kavramları birbirleriyle karıştırılmaktadır. Söz konusu karışıklığı önlemek
amacıyla öncelikle iş kavramının açıklanması gerekmektedir.
İş kelimesinin sözlük anlamı, kişilerin geçimlerini sağlamaları amacıyla yaptıkları
çalışma olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü). İş, aktif istihdamda olmaya
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işaret eder. Buna göre aktif istihdamda yer almayan ve iş bulamayan kişiler, işsiz kabul
edilirler.
Kariyer, yukarıdaki kısımda da belirtildiği gibi, kişinin yaşamı boyunca üstlendiği iş
rollerinin bir sıralaması olarak tanımlanmaktadır. Ancak kariyerin tanımında geçen “iş” ile
özellikle ifade edilmek istenen, bu işin herhangi bir iş olmayıp uzmanlık gerektiren bir iş
olduğu ve aynı zamanda yükselme ve ilerlemeyi de içerdiğidir. Bu doğrultuda kariyer
kavramının elitist bir çağrışım yaptığı (Young ve Collin, 2000) ve çalışanları motive etmede
örgütler tarafından sıklıkla bir araç olarak kullanıldığı ifade edilebilir.

1.3. Meslek
Kariyer ve iş kavramlarının farklılıkları açıklandıktan sonra kariyer ile karıştırılan
başka bir kavram olan mesleğe de değinilmesi gerekmektedir. Literatür incelendiğinde,
kariyer ve meslek kavramlarının uzun bir süre birbirlerinin yerine kullanıldıkları
görülmektedir (Moore, Gunz ve Hall, 2007). Hâlbuki meslek ve kariyer, birbirlerinden farklı
anlamlara sahip iki ayrı kavramı temsil etmektedir.
Meslek en temel anlamıyla, belirli bir eğitim sonucu kazanılan bilgi ve becerilere
dayanan ve kuralları belirlenmiş iş olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü).
Kariyerin ise yukarıdaki kısımda açıklandığı gibi “kişinin yaşamı boyunca üstlendiği iş
rollerinin bir sıralaması” anlamının yanı sıra “meslekte ilerleme” anlamını da taşıdığı dikkat
çekmektedir. Kariyerin “meslekte ilerleme” olarak da tanımlandığı göz önüne alındığında,
meslek ve kariyerin iki farklı kavrama işaret ettiği daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Literatür incelendiğinde, kariyer ve meslek kavramlarının anlamlarının yanı sıra ortaya
çıkış zamanlarının da farklılık gösterdiği göze çarpmaktadır. Kariyer olgusunun kişilerin
kapitalizm ve endüstrileşme sonucu kurulan büyük ve bürokratik örgütlerde çalışmaya
başlamaları ile karşımıza çıkmaya başladığı görülürken, mesleklerin endüstrileşme öncesi
dönemlerde de var olduğu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda meslek teriminin, kariyer
terimine temel hazırlayan bir kavram olduğu ileri sürülebilir (Young ve Collin, 2000).
Geçmişten günümüze meslekler incelendiğinde, ilk olarak serbest mesleklerin ortaya
çıktığı görülmektedir. En eski meslek türü olan serbest meslekler, genellikle tıp ve hukuk
alanlarıyla ilgilidir. Buna göre 19. ve 20. yüzyıllarda bireysel müşterilerine hizmet veren
doktor ve avukatların, serbest meslek sahiplerinin tipik örneklerini oluşturdukları ifade
edilebilir. Bu meslek sahipleri, bilgi ve becerilerini uzun süren bir eğitim sonucu elde ederler.
Bir kere uzmanlık sertifikalarını aldıklarında, kendilerine mesleklerini icra edebilecekleri bir
yer seçtikleri görülmektedir. Genellikle kendilerine ihtiyaç duyulan ve meslektaşlarının pek
de fazla bulunmadığı yerleri tercih ettikleri belirtilebilir. Müşteri bulmaları, herkesin her an
ihtiyaç duyabileceği konularda hizmet verdikleri için kolaydır. Buna göre hastalık ve yasal
ihtiyaçların kaçınılmazlığının, uzun dönemli ekonomik güvencelerini garanti ettiği
söylenebilir (Barley ve Kunda, 2006).
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Serbest mesleklerin, zamanla “profesyonel kariyerler” olarak adlandırılmaya
başlandığı ve belirli bilgi ve becerilere dayanan, toplumsal olarak değer gören bilginin
tekelleştirilmesine bağlı olarak meydana geldikleri görülmektedir. Profesyonel kariyere sahip
olan kişilerin, bir örgütte çalışıyor olsalar bile kendilerini örgütlerinden ziyade meslekleriyle
özdeşleştirdikleri belirtilebilir (Collin ve Watts, 1996).
20. yüzyılda profesyonel kariyerlerin yanı sıra var olan diğer kariyer türlerinin ise
girişimcilerin kariyerleri ve işletmelerde çalışan kişilerin kariyerleri oldukları görülmektedir.
İşletme sahipleri veya kurucularının girişimci kariyerlere sahip oldukları dikkat çekmektedir.
İşletmelerde çalışan kişilerin kariyerleri ile genellikle beyaz yakalı çalışanların kariyerleri
kastedilmektedir. Bu noktada beyaz yakalı çalışanın ne anlama geldiğinin açıklanması
gerekmektedir.
Beyaz yakalı çalışan, fiziksel çaba veya kas gücüne kıyasla zihinsel çabaya veya kafa
gücüne dayalı çalışan, eğitim düzeyi nispeten yüksek ve belirli bir oranda otoriteye sahip
çalışan olarak tanımlanmaktadır (Erdayı, 2012).

Resim 1: Beyaz Yakalı Çalışan (http://www.rcnuwc.org/decorative-agents-givenboost-finance-specialist-tune-40k/=8 Mayıs 2015)
Beyaz yakalı çalışanlar, teknik ve teknik olmayan işleri yerine getiren beyaz yakalılar
olmak üzere ikiye ayrılırlar:
Teknik beyaz yakalılara mühendis, mimar, tasarımcı örnek olarak gösterilebilir
(Erdayı, 2012). Teknik olmayan beyaz yakalılara ise muhasebe uzmanı, finans müdürü, satış
uzman yardımcısı örnek olarak verilmektedir.
Beyaz yakalıların aksine fiziksel çaba ve kas gücüyle çalışan, eğitim düzeyleri
nispeten daha düşük olan ve otorite sahibi olmayan çalışanların ise mavi yakalı çalışanlar
oldukları ifade edilmektedir (Erdayı, 2012). Mavi yakalı çalışanlara, üretim hattında çalışan
işçiler örnek olarak gösterilebilir.
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Resim 2: Mavi Yakalı Çalışan (http://www.wisegeek.org/what-does-a-productionworker-do.htm=8 Mayıs 2015)
Yukarıdaki kısımda üzerinde durulduğu üzere kariyerin tanımında geçen “iş” ile
herhangi bir işin kastedilmediği, aksine uzmanlık gerektiren işlerin ifade edildiği
görülmektedir. Buna göre işletmelerde çalışan kişilerin kariyerleri denildiğinde, genellikle
beyaz yakalı çalışanlardan bahsedildiği ifade edilebilir. Buna göre beyaz yakalıların
kariyerlerinde unvan ve statü, profesyonel kariyerde (Örneğin; doktor, avukat) ün ve bilgi,
girişimci kariyerde ise değer yaratma ve kâr etme kapasitesinin ön plana çıktığı dikkat
çekmektedir. (Collin ve Watts, 1996).
Meslek ve kariyer kavramlarının birbirleriyle karıştırılmasının yanı sıra iş ve meslek
kavramlarının da zaman zaman eş anlamlı kullanıldıkları görülmektedir. Hâlbuki iş ve meslek
kavramları da birbirlerinden farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle meslek ve kariyer
kavramlarının farklılıklarının açıklanmasına ek olarak, iş ve meslek kavramlarının taşıdıkları
farklılıklara da değinmek gerekmektedir.
Meslek ve iş kavramları arasındaki farklılıkları daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki
örnek verilebilir (Yeşilyaprak, 2012).


Mesleğiniz nedir?



İnşaat Mühendisliği (Meslek)



Ne iş yapıyorsunuz?



ABC İnşaat Şirketinde inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. (İş)

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere iş ile aktif istihdamda olmak ve para kazanmak için
yapılan çalışma kastedilmektedir. Ancak kişiler, çalışma yaşamları boyunca zaman zaman
işsiz kalabilirler. İşsizlik, en genel anlamıyla kişinin çalışmak istediği halde iş bulamadığı için
çalışamama durumuna işaret eder (Gupta, 1990). Ancak kişilerin işsiz kalmaları, meslek
sahibi olmamaları anlamına gelmez. Örneğin; bir inşaat mühendisi iş bulamadığı dönemlerde
işsiz kalabilir. Ancak meslek sahibi olmaya devam eder. Söz konusu örnek aşağıda
sunulmuştur.


Mesleğiniz nedir?
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İnşaat Mühendisliği (Meslek)



Ne iş yapıyorsunuz?



Şu anda çalışmıyorum. İşsizim. İş arıyorum. (İş-İşsizlik)

Yukarıdaki örnek, meslek kavramının anlamından yola çıkarak daha iyi açıklanabilir.
Meslek, yukarıda da açıklandığı gibi, ‘’belirli bir eğitim sonucu kazanılan bilgi ve becerilere
dayanan ve kuralları belirlenmiş iş’’ olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü).
Buna göre kişi, gerekli eğitimi tamamlayarak inşaat mühendisliği mesleğine sahip olmuştur.
Şu anda işsiz olması ya da gelecekte de işsiz olacak olması o kişinin inşaat mühendisliği
mesleğine sahip olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Benzer şekilde kişilerin, eğitimlerini
almış oldukları mesleklerden farklı işler yapmaları da mesleklerini değiştirmez. İnşaat
mühendisliği örneğine devam edilecek olursa kişi, çalışma yaşamında kendi isteğiyle
(Örneğin; inşaat mühendisi olarak çalışmak istememesi vb.) ya da isteği dışında (Örneğin;
inşaat mühendisi olarak iş bulamaması vb.) inşaat mühendisliği ile ilgili veya ilgisiz işlerde
çalışabilir.


Mesleğiniz nedir?



İnşaat Mühendisliği (Meslek)



Ne iş yapıyorsunuz?



BCA Yapı Malzemeleri Şirketinde satış uzmanı olarak çalışıyorum. (İş)

Söz konusu örnekler doğrultusunda, iş ve meslek kavramlarının taşıdığı farklılıklar
daha açık ve net bir şekilde görülmektedir.

1.4. Bireysel ve Örgütsel Açıdan Kariyer
Kariyer, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Bireysel
açıdan bakıldığında, kariyerin kişi açısından ifade ettiği anlam, kişinin kariyerinden duyduğu
memnuniyet, kişinin kariyerine ilişkin istek, beklenti ve hedeflerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Kişilerin, günlük yaşamlarının önemli bir kısmını işlerinde geçirdikleri göz
önüne alınırsa işlerinden ve kariyerlerinden duydukları memnuniyetin kişilerin hayatında ne
denli büyük bir yer tuttuğu da daha iyi anlaşılabilir. Buna göre kişilerin işlerinden ve
kariyerlerinden memnun olmamalarının sadece iş hayatlarını değil aile hayatlarını da
etkileyeceği ifade edilebilir. Kariyerine ilişkin hedef ve beklentilerini çalışmakta olduğu
örgütte gerçekleştiremeyeceğine inanan çalışanların, yeni bir iş arayışı içine girdikleri
belirtilmektedir. Söz konusu durum da örgütler açısından kalifiye çalışanların kaybedilmesi
anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda örgütler açısından kariyer denildiğinde, çalışanların
kariyerlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi olarak
ortaya çıkmaktadır.
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İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer konusunun ele alınmaya başlaması, 1970’li
yılların ortalarında kariyer konusu ile ilgili yayınlanan üç önemli kitapla ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bunlar, Hall’un 1976 yılında yayınlanan “Örgütlerde Kariyer” (Careers in
Organizations), Van Maanen’ın 1977 yılında yayınlanan “Örgütsel Kariyerler”
(Organizational Careers) ve Schein’in 1978 yılında yayınlanan “Örgütsel ve Kişisel
İhtiyaçları Eşleştirme” (Matching Organizational and Individual Needs) adlı kitaplarıdır
(Çakmak, 2011). Bu kitaplarda, başlıklarından da anlaşılabileceği gibi ‘’ örgütlerde kariyer’’
konusuna odaklanılmaktadır.
Kişilerin, kariyerlerinden duydukları memnuniyet, kariyerlerine ilişkin istek, beklenti
ve hedeflerinin kişiler açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında, örgütlerde kariyer
yönetimi ve kişilerin kariyer gelişimlerine ilişkin yapılan faaliyetlerin örgütlere olumlu yönde
katkı sağlayacağı ileri sürülebilir. Buna göre örgütler, kariyer yönetimi faaliyetlerinden
çalışanların moral ve motivasyonlarının sağlanması, örgütlerine olan bağlılıklarının
arttırılması, kalifiye çalışanların örgüte çekilmesi ve örgütte tutulmasının sağlanması
açısından yarar sağlamaktadırlar. Örgütlerdeki kariyer yönetimi faaliyetleri, aynı zamanda
kişilerin kariyerlerinden ve yaptıkları işlerden de memnun olmalarına yol açarak çalışma
yaşamının kalitesini de yükseltmektedir. Kariyerin bireyler ve örgütler açısından ele alınması,
aynı zamanda bireysel ve örgütsel kariyer yönetiminin de temellerini oluşturmaktadır.
Bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi kavramları sırasıyla ikinci ve üçüncü bölümlerde ele
alınacaktır.
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Uygulamalar
1) Kariyer, iş ve meslek kavramlarına çevrenizdeki kişileri (Örneğin; aile bireyleri,
arkadaşlar, komşular vb.) gözlemleyerek üç farklı örnek veriniz.
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Uygulama Soruları
1) Kariyer, iş ve meslek kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramların farklılıklarını
örnekler yardımıyla açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kariyer, iş ve meslek kavramlarını tanımlamayı, bu kavramların
taşıdıkları farklılıkları, beyaz yakalı-mavi yakalı çalışan ayrımını, profesyonel, girişimci ve
beyaz yakalıların kariyerlerinin farklı özelliklerini öğrendik. Aynı zamanda kariyerin, bireyler
ve örgütler açısından nasıl ele alınabileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kişinin yaşamı boyunca üstlendiği iş rollerinin sıralaması neyi ifade eder?
a) Meslek
b) İş
c) Kariyer
d) Çalışma yaşamı
e) İşsizlik
2) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kariyer sahibidir?
a) Doktor
b) Satış sorumlusu
c) Portföy yöneticisi
d) Ustabaşı
e) Muhasebe uzmanı
3) “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunun cevabı, aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a) Kariyer
b) Meslek
c) İş - işsizlik
d) Profesyonel kariyer
e) Girişimci kariyer
4) Aşağıdakilerden hangisi girişimci kariyere örnek gösterilebilir?
a) Küçük işletme sahipleri
b) Avukat
c) Bilişim uzmanı
d) Gişe memuru
e) Gıda mühendisi
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5) Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı çalışan değildir?
a) Bilgisayar mühendisi
b) Üretim hattında çalışan işçi
c) Finansal analist
d) İK uzman yardımcısı
e) Bütçe uzmanı
6)
İşletmelerde çalışan kişilerin
aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?
a)

Beyaz yakalı çalışanlar

b)

Girişimciler

c)

Serbest meslek sahipleri

d)

Kalifiye olmayan çalışanlar

e)

Mavi yakalı çalışanlar

kariyerleri

denildiğinde

genellikle

7)
Kariyer kavramının elitist bir çağrışım yaptığı göz önüne alındığında,
aşağıdakilerden hangisinin bir kariyere sahip olduğu iddia edilemez?
a)

Muhasebe yöneticisi

b)

Üretim işçisi

c)

Elektrik mühendisi

d)

Pazarlama uzman yardımcısı

e)

Genel müdür

8)
Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel çaba veya kas gücüne kıyasla zihinsel çabaya
veya kafa gücüne dayalı çalışan, eğitim düzeyi nispeten yüksek ve belirli bir oranda otoriteye
sahip çalışan olarak tanımlanmaktadır?
a)

Mavi yakalı çalışan

b)

İşveren

c)

Beyaz yakalı çalışan

d)

Girişimci

17

e)

İşsiz

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların, kariyerlerinden memnun olmamalarının
sonuçlarından biridir?
9)

a)

Aile hayatının olumsuz yönde etkilenmesi

b)

Kariyere bağlılığın yüksek olması

c)

Örgütlerin kalifiye çalışanlarını elde tutması

d)

Motivasyonun yüksek olması

e)

Örgütlerine olan bağlılıklarının yüksek olması

10)
Cemil Bey, makine mühendisliğinden mezun olur ve XYZ Şirketinde makine
mühendisi olarak çalışmaya başlar. 2 yıl burada çalışan Cemil Bey, daha sonra PTR Şirketine
makine mühendisi olarak geçiş yapar ve burada da 3 yıl çalışır. 3 yılın sonunda PTR
Şirketinden çıkartılan Cemil Bey 6 ay iş bulamaz. 6 ayın sonunda TZL Şirketinde çalışmaya
başlar.
Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Cemil Beyin mesleği makine mühendisliğidir.

b)

Cemil Bey, iş bulamadığı 6 ayda mesleğini de kaybetmiştir.

c)

Cemil Bey, kariyerini farklı şirketlerde sürdürmüştür.

d)

Cemil Bey, teknik beyaz yakalıdır.

e)

Cemil Bey, iş bulamadığında işsiz kalmıştır.

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) b, 8) c, 9) a, 10) b
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2. BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci
2.1.1.

Kariyer Keşfi

2.1.2.

Kariyer Hedeflerini Belirleme

2.1.3.

Kariyer Stratejilerini Saptama ve Uygulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bireysel kariyer yönetimi neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notlarının okunması ve
şekillerin incelenmesi

Bireysel Kariyer Yönetim
Süreci

Bireysel kariyer yönetim
sürecini açıklayabilmek

Kariyer Keşfi

Kariyer keşfini
tanımlayabilmek, kişisel
farkındalık ve çevredeki
fırsatların araştırılmasını
açıklayabilmek

Ders notlarının okunması ve
verilen örneklerin
incelenmesi

Kariyer Hedeflerini
Belirleme

Kariyer hedeflerini
belirlemeyi açıklayabilmek
ve kariyer keşfi ile ilişki
kurabilmek

Ders notlarının okunması ve
verilen örneklerin
incelenmesi

Kariyer Stratejilerini
Saptama ve Uygulama

Kariyer stratejilerini
açıklayabilmek

Ders notlarının okunması ve
verilen örneklerin
incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Bireysel Kariyer Yönetimi



Kariyer Keşfi



Kariyer Hedefi



Kariyer Stratejisi
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle bireysel kariyer yönetim süreci açıklanacaktır. Daha sonra
bireysel kariyer yönetimi sürecini oluşturan kariyer keşfi, kariyer hedeflerini belirleme ve
kariyer stratejilerini saptama ve uygulama konuları ele alınacaktır.
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2.1. Bireysel Kariyer Yönetimi
Bireysel kariyer yönetimi, kişinin hem kendisi hem de çevresiyle ilgili bilgi toplayarak
kişisel ve çevresel farkındalık kazanması (kariyer keşfi), kariyer hedeflerini belirlemesi
(kariyer hedeflerini belirleme), kendisini bu kariyer hedeflerine ulaştıracak kariyer
stratejilerini saptaması ve kariyer stratejilerini hayata geçirmesi (uygulama) süreçlerinden
oluşmaktadır (Noe, 1996).
Bireysel kariyer yönetimi, dinamik ve değişikliklere açık bir süreci ifade etmektedir.
Başka bir deyişle, bireysel kariyer yönetimi kişilerin hayatlarında bir kez yapıp uygulamaya
koyacakları bir süreç olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle kişilerin, dönem dönem kariyer
hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirmeleri, hem zamanla değişen istek ve
beklentilerinin hem de değişen çevre koşullarının farkında olmaları gerekmektedir. Böylelikle
kişilerin kariyer hedeflerini sürekli güncelleyerek kendilerini bu hedeflere ulaştıracak
stratejilerini sürekli gözden geçirmeleri gerektiği ifade edilebilir (Greenhaus, Callanan ve
Goldshack,2009).

Kariyer Keşfi:
Kişisel ve Çevresel
Farkındalık

Değerlendirme

Kariyer Hedeflerini
Belirleme

Kariyer
Stratejilerini
Uygulama

Kariyer
Stratejilerini
Saptama

Şekil 1: Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci (Greenhaus, Callanan ve Goldshack,
2009’dan uyarlanmıştır.)
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2.1.1. Kariyer Keşfi
Kariyer keşfi, en basit anlamıyla kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili bilgi toplama ve bu
bilgiler sonucunda hem kendisi hem de çevresiyle ilgili farkındalık kazanma süreci olarak
tanımlanmaktadır (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Kişinin kendisiyle ilgili bilgi toplaması, kendisini daha iyi tanımasına ve anlamasına
yol açarak kendisiyle ilgili farkındalık kazanmasını sağlayacaktır (Zikic ve Klehe, 2006).
Buna göre kişinin kendisini daha iyi tanıması ve anlaması için üzerinde durması gereken
hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009; Zikic ve
Klehe, 2006).


Yetenek ve becerileri



Kişilik özellikleri



İlgi alanları



Güçlü ve zayıf yönleri



Değerleri



Çalışma koşullarına ilişkin beklentileri

Kişinin kendisini daha iyi tanıması ve anlamasına yol açarak kendisiyle ilgili kişisel
farkındalık kazanmasını sağlaması için üzerinde durması gereken konular olan yetenek,
beceri, kişilik özellikleri, ilgi alanları, güçlü, zayıf yönleri, değerleri ve çalışma koşullarına
ilişkin beklentileriyle ilgili ayrıntılı bilgi sırasıyla aşağıda sunulmuştur.
Yetenek, en basit tanımıyla ‘’kişinin belirli bir faaliyeti başarıyla yerine getirebilme
gücü’’ olarak tanımlanmaktadır (Mayer, 1960). Yeteneğin daha ayrıntılı bir tanımı ise
‘’herhangi bir faaliyeti öğrenebilmek için doğuştan sahip olunan kapasitenin, çevre ile
etkileşimi sonucu geliştirilmiş hâli’’ olarak yapılmaktadır (Kuzgun, 2006). Söz konusu
ayrıntılı tanımdan da anlaşılacağı üzere yetenek, doğuştan sahip olunan bir kapasitedir. Ayrıca
doğuştan sahip olunan yeteneklerin çevrenin etkileşimiyle gelişmesi de gerekmektedir. Başka
bir deyişle, her birey kendine özgü yetenekleriyle dünyaya gelir. Ancak kimi birey, yaşadığı
çevreye bağlı olarak yeteneklerini keşfedip onları geliştirme imkânına sahip olurken, kimi
bireyse hiçbir zaman yeteneklerini fark edemeyebilir. Örneğin; ünlü klasik müzik besteci
Ludwig Van Bethoveen doğuştan müzik yetenekleriyle dünyaya gelmiştir. Bethoveen’ın
olağanüstü müzik yeteneği, kendisi de müzisyen olan babası tarafından Bethoveen henüz
çocukken keşfedilmiştir.
Yeteneğin, bir faaliyeti başarıyla yerine getirebilme kapasitesi olarak tanımlandığı göz
önüne alındığında; kariyer keşfinde taşıdığı önem de daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Buna göre kişiler, yetenekli oldukları iş ve mesleklerde daha başarılı olabilirler.

26

Yetenek kavramı, çoğu zaman beceri kavramıyla karıştırılmaktadır. Ancak yetenek ve
beceri, birbirlerinden farklı anlamlar taşıyan iki ayrı kavrama işaret etmektedir. Beceri,
öğrenmeye bağlı olarak belirli bir işi başarıyla yerine getirme yeteneği olarak tanımlanabilir
(Peterson, 2012). Buna göre yetenek daha çok doğuştan gelen kapasiteyi temsil ederken
(Kuzgun, 2006), beceride öğrenme ve uygulama yapma gibi faktörler ön plana çıkmaktadır
(Peterson, 2012). Beceri ile ilgili bir diğer husus ise kişilerin yetenekli oldukları alanlarda
becerilerini daha kolay geliştirebilecekleri gerçeğidir. Kişilerin, kariyer seçimlerini yetenek ve
becerilerini göz önüne almadan yaptıkları takdirde başarısızlığa uğramaları söz konusu
olabilir (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Kişilerin, kariyer keşfi sürecinde üzerinde durmaları gereken bir diğer önemli husus
ise kişilik özellikleridir. Kişilik, genel anlamıyla bireyin ayırt edici, değişmeyen ve tutarlı
özelliklerinin tümü şeklinde ifade edilebilir (Özkalp ve Kırel, 2002). Buna göre kişiliğin
tanımlanmasında esas olarak üç özellikten yararlanılmaktadır. Bu özellikler, ayırt edicilik,
tutarlılık ve sürekliliktir (Özkalp ve Kırel, 2002).

Ayırt edicilik, kişinin davranış ve tutumlarının diğer insanlardan farklı olması
olarak ifade edilmektedir.

Tutarlılık, kişinin farklı zamanlarda gerçekleşen aynı durumlar karşısında aynı
davranışları sergilemesi olarak açıklanmaktadır.

Süreklilik, kişinin tutum ve davranışlarının uzun dönemde durağan bir nitelik
taşıması olarak tanımlanmaktadır.
Karakter ve mizaç, kişilikten farklı birer kavram olmalarına rağmen çoğu zaman
kişilik kavramıyla eş anlamlı kullanılmakta, bu da kişilik konusunun tam olarak anlaşılmasını
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kişiliğin yanı sıra karakter ve mizaç kavramlarının da
açıklanması gerekmektedir.
Karakter, insanın kişiliğinde bulunan, başka bir deyişle kişide doğuştan var olan ve
çevrenin etkisi ile ortaya çıkan eğilimlerin tümü olarak ifade edilmektedir. Kişiliğin ortaya
çıkması için kişinin belirli bir olgunluğa ulaşması gerekirken, karakter kişi dünyaya geldiği
andan itibaren kendini belli etmektedir. Buna göre karakterin kişilik oturana kadar kişiliğin
dışında, kişilik oturduktan sonra ise kişiliğin içinde yer aldığı ifade edilebilir (Eren, 2004).
Mizaç ise sözlük anlamıyla huy, yaradılış, tabiat olarak açıklanmakta (Türk Dil Kurumu
Sözlüğü) ve bireye özgü, belirli duygusal tepkilerin günlük yaşamda nitelik ve nicelik
bakımından değişmesi olarak ifade edilmektedir (Zel, 2001).
Kişilikle karıştırılan karakter ve mizaç kavramları açıklandıktan sonra kişilik
özelliklerinin üzerinde durulması gerekmektedir. Tupes ve Christal (1961) ile Norman (1963)
tarafından geliştirilen Beş Faktör Modelinin kişiliğin en önemli boyutlarını açıkladığına dair
araştırmacılar arasında bir fikir birliğine varılmıştır (Lim Leung ve Bozionelos, 2004). Beş
Faktör Modeline göre kişiliğin temel yapısını oluşturan beş boyut bulunmaktadır. Bunlar dışa
dönüklük (extraversion), deneyime açıklık (openness to experience), duygusal istikrar
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(emotionalstability), sorumluluk (conscientiousness) ve uyumluluk (agreeableness) olarak
sıralanmaktadır. Bu boyutlara ilişkin tanımlar, Tablo 1’de sunulmuştur (Robie, Brown ve Bly,
2004).
Tablo 1: Beş Faktör Modeli
Boyut
Dışa Dönüklük

Duygusal İstikrar

Deneyime Açıklık

Sorumluluk

Uyumluluk

Tanım
Dışa dönüklükle ilgili temel özellikler, sosyallik, aktiflik ve kendine
güven olarak sayılmaktadır.
Dışa dönüklük boyutunun bir ucundaki kişilerin iddialı, kendine
güvenen, konuşkan ve hırslı kişiler oldukları görülürken, diğer bir
ucundaki kişilerin ise sessiz, utangaç ve çekingen oldukları
belirtilmektedir.
Duygusal istikrarla ilgili temel özellikler, kişinin kendi duygularının
farkında olması, kendini en iyi şekilde tanıması ve duygusal açıdan
dengeli olması şeklinde sıralanmaktadır.
Duygusal istikrar boyutunun bir ucundaki kişilerin, dengeli ve
huzurlu kişiler oldukları görülürken, diğer bir ucundaki kişilerin ise
duygusal hassasiyet gösteren, endişeli ve güvensiz kişiler oldukları
ifade edilmektedir.
Deneyime açıklıkla ilgili temel özellikler, güçlü hayal gücü,
esneklik, yaratıcılık ve yeniliklere açık olma şeklinde sayılmaktadır.
Deneyime açıklık boyutunun bir ucundaki kişilerin, yenilikçi,
yaratıcı ve meraklı kişiler oldukları görülürken, diğer bir ucundaki
kişilerin ise değişime direnç gösteren, yeni fikirlere kapalı ve dar
görüşlü kişiler oldukları belirtilmektedir.
Sorumlulukla ilgili temel özellikler, kararlılık, azim, temkinli
davranma ve sorumluluk bilinci taşıma olarak sıralanmaktadır.
Sorumluluk boyutunun bir ucundaki kişilerin, kararlı, azimli ve
disiplinli kişiler oldukları belirtilirken, diğer bir ucundaki kişilerin
ise dikkatsiz, sorumsuz ve disiplinsiz kişiler oldukları
görülmektedir.
Uyumlulukla ilgili temel özellikler, iş birliği yapabilme,
yardımsever ve bağışlayıcı olma şeklinde sayılmaktadır.
Uyumluluk boyutunun bir ucundaki kişilerin, yardımsever, kibar ve
hoşgörülü kişiler oldukları görülürken diğer bir ucundaki kişilerin
ise bencil ve takım çalışmasına yatkın olmayan kişiler oldukları
belirtilmektedir.

Kişilik özelliklerinin, kişilerin kariyer seçimlerinde önem taşıdığı araştırmacılar
tarafından kabul görmektedir. Örneğin; Holland kişilik tipleriyle kişilerin meslekleri arasında
bir uyum olması gerektiğini ileri sürmektedir (Savickas ve Gottfredson, 1999). Buna göre
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kişilik tipi ve meslek arasında uyum sağlanmadığı takdirde kişilerin, memnuniyetsizlik
yaşayacakları ve düşük iş performansı gösterecekleri ileri sürülmektedir (Holland, 1996).
İlgi kavramı, Renninger (2000) tarafından ‘’kişinin sevdiği, yapmaktan keyif aldığı ve
yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı faaliyetler’’ şeklinde açıklanmaktadır. Söz
konusu tanımdan yola çıkarak kişinin ilgi alanlarını keşfetmesinin, ileride yapmak istediği
işleri belirlemesinde önem taşıdığı ifade edilebilir.
“Sevdiğin bir işi seçersen, hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın!”
“(Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life!)”
Konfüçyüs
Ünlü düşünür Konfüçyüs’ün “Sevdiğin bir işi seçersen, hayatta bir gün dahi
çalışmış olmazsın” sözü, ilgi alanlarının önemine işaret etmektedir. Buna göre ilgi alanlarına
uygun işlerde çalışan kişilerin, daha iyi iş performansı gösterecekleri ve kariyerlerinden daha
çok tatmin duyacakları belirtilebilir.
Kişilerin, kariyer keşfi sürecinde üzerinde durmaları gereken bir diğer önemli husus
ise güçlü ve zayıf yönleridir. Kişinin güçlü yönleri, belirli bir işi veya faaliyeti yapmakta
yetenekli ve becerikli olduğu alanlara işaret etmektedir. Zayıf yönleri ise gelişime açık olduğu
ve çeşitli eğitim ve geliştirme yöntemleriyle güçlendirme ihtiyacı duyduğu alanlarına işaret
etmektedir. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan kişiler, neyi iyi yapıp yapamayacağının
bilincinde olacakları için kariyerlerine ilişkin daha doğru seçimlerde bulunabilirler.
Değerler, kişi için neyin önem taşıdığını gösteren içsel standartlar olarak
tanımlanmaktadır (Rokeach, 1979). Schwartz (1994), değerlerin kişilere yol gösteren bir
rehber rolü oynadığını ileri sürmektedir. Buna göre her bir bireyin kendine özgü değerleri
vardır. Örneğin; kimi bireyler iş güvencesine daha çok değer verirlerken, kimi bireyler ise
daha çok para kazanmayı daha önemli bulmaktadırlar. Bu doğrultuda kişilerin değerlerinin
farkına varıp, kariyer seçimlerini ona göre yapmaları gerekmektedir.
Çalışma koşullarına ilişkin beklentiler, geniş kapsamlı bir kavramdır. Çalışma
koşulları kapsamında, işin özellikleri, statüsü, ücreti, ek yararları, çalışma saatleri, işyeri
koşulları, örgüt politika ve prosedürleri, örgüt kültürü vb. girmektedir. Çalışma koşullarına
ilişkin beklentiler denildiğinde ise tüm bu sayılan konulara ilişkin kişinin neler beklediği ifade
edilmektedir. Kişinin çalışma koşullarıyla ilgili beklentilerini anlaması, yapacağı seçimler
açısından büyük önem taşımaktadır.
Yetenek, beceri, kişilik özellikleri, ilgi alanları, güçlü, zayıf yönleri, değerleri ve
çalışma koşullarına ilişkin beklentileriyle ilgili farkındalık geliştiren kişinin, daha sonra
çevresiyle ilgili bilgi toplaması ve çevresine ilişkin farkındalık kazanması gerekmektedir
(Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
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Kişilerin çevreleriyle ilgili toplamaları hangi bilgileri toplaması gerektiği Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2: Çevreyle İlgili Bilgi Toplama
2009’dan uyarlanmıştır.)

(Greenhaus, Callanan ve Goldshack,

Meslekler

İşler

Görevler

Görev çeşitliliği

Yetenek/eğitim gereklilikleri

Yetenek/eğitim gereklilikleri

Finansal ödüller

Finansal ödüller

Güvence

Güvence

Sosyal ilişkiler

Sosyal ilişkiler

Fiziksel koşullar

Fiziksel koşullar

Stres düzeyi

Stres düzeyi
Diğer işlerle ilişkisi

Örgütler

Ailevi Konular

Sektördeki konumu

Eşin kariyer beklentisi

Finansal durumu

Eşin desteği

Kariyer yönetimi politikaları

Çocukların ihtiyaçları

Örgüt büyüklüğü ve yapısı

Diğer aile üyelerinin desteği ve ihtiyaçları

Ödül sistemi

Ailenin finansal durumu

Tablo 2’de görüldüğü gibi kişinin çevresiyle ilgili bilgi toplaması gereken konular,
temel olarak dört başlık altında ele alınabilir. Bunlar, meslekler, işler, örgütler ve ailevi
konular olarak sıralanmaktadır.
Meslekler başlığı altında kişilerin bilgi toplaması gereken konular, meslekte yerine
getirilmesi gereken görevler, mesleğin gerektirdiği yetenek ve eğitim düzeyi, mesleğin
sunmuş olduğu finansal ödüller, güvence, sosyal ilişkiler, fiziksel koşullar ve meslekteki stres
düzeyi olarak sayılmaktadır.
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İşler başlığı altında kişilerin bilgi toplaması gereken konular ise işin görev çeşitliliği,
gerektirdiği yetenek ve eğitim düzeyi, işin sunmuş olduğu finansal ödüller, güvence, sosyal
ilişkiler, fiziksel koşullar ve işteki stres düzeyi olarak sıralanmaktadır.
Örgütler başlığı altında kişilerin bilgi toplaması gereken konular, örgütün sektördeki
konumu, finansal durumu, büyüklüğü, yapısı ve sunmuş olduğu kariyer yönetimi politikaları
ve ödül sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.
Son olarak ailevi konular başlığı altında, kişi evliyse eşinin kariyer beklentisi, eşinin
kişiye sunduğu destek, çocuğu varsa çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, diğer aile
üyelerinin kişiye sundukları destek ve ihtiyaçları ile ailenin finansal durumu önem taşıyan
konular olarak sayılmaktadır.
Kişilerin çevreleriyle ilgili toplamaları gereken ve Tablo 2’de yer alan konular, kişinin
içinde bulunduğu koşullara göre kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Örneğin; üniversite
sınavlarına hazırlanan bir lise öğrencisi, üniversitede okuyacağı bölümü ve ileride sahip
olmak istediği mesleği belirlemek adına mesleklerle ilgili konularda bilgi toplamaya
çalışacaktır. Aynı kişi, üniversite son sınıfa geldiğinde ise mezun olduktan sonra hangi işlerde
ve hangi örgütlerde çalışabileceği gibi konularda bilgi toplamaya çaba gösterecektir. Kişi,
evliyse eşinin desteği, çocuğu varsa çocuklarının ihtiyaçları konusunda bilgi toplaması
gerekecekken, çocuğu yoksa veya evli değilse bu konularla ilgilenmeyecektir.
Tablo 2’de yer alan başlıklara tekrar dönüldüğünde, ilk olarak karşımıza meslekler
çıkmaktadır. Buna göre kişilerin sahip olmak istedikleri mesleğe karar verirlerken öncelikle o
meslekte hangi görevlerin yerine getirildiği ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
Bunun yanı sıra o mesleğe sahip olanların hangi yeteneklere sahip olmaları gerektiği, nasıl bir
eğitim almaları gerektiği ile ilgili bilgi toplamaları da gerekmektedir. Mesleğin sunduğu
güvence, sosyal ilişkiler, finansal ödüller, fiziksel koşullar ve stres düzeyi de öğrenilmesi
gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2’de yer alan işler ve meslekler başlıklarına bakıldığında, bu başlıklar altında
dağılan konuların hemen hemen aynı olduğu düşünülebilir. Bu konular arasındaki farklılıkları
açıklamak üzere şöyle bir örnek verilebilir. Bir bilgisayar mühendisinin bulduğu işe göre
görev çeşitliliği, sahip olacağı finansal ödüller, güvence, stres düzeyi vb. değişecektir.
Örneğin; eğitim gereklilikleri kısmına bakıldığında, A örgütünde bilgisayar mühendislerinden
üniversite eğitimlerine ek olarak çeşitli sertifika programlarına katılmaları beklenebilir. Ancak
B örgütünde bu tip bir sertifika programına katılmak önem taşımayabilir. Bu örnekten de
anlaşılabileceği gibi işler başlığı, aslında örgütler başlığı ile yakından ilişkilidir. Çünkü kişinin
yaptığı iş, çalıştığı örgüte göre farklılık gösterecektir. Bu doğrultuda kişilerin, işler hakkında
bilgi toplarken örgütler hakkında da bilgi toplamaları gerektiği ileri sürülebilir. Tablo 2
incelendiğinde, örgütler başlığı altında yer alan sektördeki konumu, finansal durumu,
büyüklüğü ve örgüt yapısı, araştırılması gereken önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır.
Buna göre bir örgütün sektördeki konumunun, finansal durumunun, yapısı ve büyüklüğünün
aynı zamanda ödül sistemi ve kariyer yönetimi faaliyetlerini de etkileyeceği göz ardı
edilmemelidir.
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi, kişilerin meslek, iş ve örgütlerle ilgili konularda bilgi
toplamalarının yanı sıra ailevi konulara da dikkat etmeleri gerekmektedir. Buna göre ailenin
de kişinin çevresinde önemli bir faktör olduğu ifade edilebilir. Kişinin ailesiyle ilgili
sorumlulukları (eş-çocuk-diğer aile üyeleri vb.) ile ailenin finansal durumu, kişinin kariyer
seçimlerini etkileyecektir.
Kendisi ve çevresiyle ilgili bilgi toplayan ve bu doğrultuda hem kendisine hem de
çevresine ilişkin farkındalık geliştiren kişinin, kişisel farkındalığı ve çevresel farkındalığı
arasında doğru ilişkiyi kurması gerekmektedir (Moore, Gunz ve Hall, 2007). Örneğin;
üniversite sınavlarına hazırlanan bir lise öğrencisi, yetenekleri, becerileri, kişilik özellikleri ve
ilgi alanlarına uygun bir bölümü ve mesleği tespit etmeye çalışmalıdır. Aynı kişi, üniversite
son sınıfa geldiğinde ise mezun olduktan sonra yine kendi yetenek, beceri, kişilik özellikleri
ve ilgi alanlarına en uygun işleri ve beklentilerine uyan örgütleri saptamaya çaba
göstermelidir.
Kişisel ve çevresel farkındalığı arasında doğru ilişkileri kuran kişinin kariyer keşfini
gerçekleştirdiği ifade edilebilir.

2.1.2. Kariyer Hedeflerini Belirleme
Kariyer hedefi, kişinin kariyeriyle ilişkili olarak başarmak ve ulaşmak istediği şey
olarak tanımlanmaktadır (Granrose, 2007). Buna göre kişisel farkındalık kazanarak ne
istediğini anlayan ve bu istekleri doğrultusunda çevresindeki kariyer fırsatlarını araştıran
kişinin, ulaşmak istediği kariyer hedeflerini belirlemesi gerekmektedir (Greenhaus, Callanan
ve Goldshack, 2009).
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, kariyer keşfi kariyer hedeflerinin belirlenmesinde önemli
bir rol oynamaktadır. Kariyer keşfi kısmında anlatıldığı üzere kişilerin öncelikle kendilerine
ve çevrelerine ilişkin bir farkındalık geliştirmeleri, sonrasında kişisel farkındalıklarıyla
çevresel farkındalıkları arasında doğru bir ilişki kurabilmeleri gerekmektedir. Buna göre
kişisel ve çevresel farkındalığı arasında doğru ilişkileri kurabilen kişiler, çevrelerindeki hangi
iş alternatiflerinin kendileri için daha uygun olacaklarını anlayacaklardır. Bu doğrultuda da
gerçekçi kariyer hedefleri belirleyebileceklerdir (Greenhaus, Callanan ve Kaplan, 1995).
Kariyer hedefleri, nitelik ve süre boyutlarına göre farklı şekillerde ele alınabilir. Tablo
3’te kariyer hedeflerinin türleri sunulmuştur.
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Tablo 3: Kariyer Hedeflerinin Türleri (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009’dan
uyarlanmıştır.)
Süre/Nitelik

Kavramsal

Operasyonel

Kısa Vade

Kısa vadeli kavramsal
kariyer hedefleri

Kısa vadeli operasyonel
kariyer hedefleri

Uzun Vade

Uzun vadeli kavramsal
kariyer hedefleri

Uzun vadeli operasyonel
kariyer hedefleri

Tablo 3’te de görüldüğü gibi kariyer hedefleri, sürelerine göre kısa vadeli (short-term)
ve uzun vadeli (long-term) kariyer hedefleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kısa vadeli
kariyer hedeflerinin genellikle bir ila üç yıl arasında bir zaman dilimini kapsadığı, uzun vadeli
kariyer hedeflerinin ise beş ila yedi yıllık bir zaman dilimine yönelik olduğu ifade
edilmektedir (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Kariyer hedefleri, niteliklerine göre kavramsal (conceptual) ve operasyonel
(operational) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kavramsal kariyer hedefleri, kişilerin spesifik
bir iş veya pozisyonla ilişkilendirmeden kariyerlerine ilişkin koydukları genel hedefler olarak
tanımlanmaktadır. Kavramsal hedefler, daha çok kişilerin üstlenmek istedikleri görevlerin
özellikleri ve çalışma koşullarına ilişkin genel hedefleridir. Operasyonel kariyer hedefleri ise
kavramsal kariyer hedeflerinin spesifik bir iş ve pozisyona indirgenmesi sonucu elde edilirler
(Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Tablo 3’te de görüldüğü üzere süre ve nitelik boyutlarının etkileşiminden dört farklı
kariyer hedefi türü çıkmaktadır. Bunlar, kısa vadeli kavramsal kariyer hedefleri, uzun vadeli
kavramsal kariyer hedefleri, kısa vadeli operasyonel kariyer hedefleri ve uzun vadeli
operasyonel kariyer hedefleri olarak sıralanmaktadır.
Kariyer hedefleri belirlenirken, ilk olarak uzun vadeli kavramsal kariyer hedeflerinin
belirlenmesi ve daha sonra kısa vadeli kavramsal kariyer hedeflerinin belirlenmesi
önerilmektedir. Bunlar belirlendikten sonra da uzun vadeli ve kısa vadeli operasyonel kariyer
hedeflerinin belirlenmesine geçilmelidir.
Uzun vadeli kavramsal kariyer hedefleri, esas olarak beş ila yedi yıl içinde kişinin
nasıl bir iş çevresinde çalışmak istediğini yansıtmaktadır. Örneğin; kişi beş ila yedi yıl içinde
(uzun vadeli) kendisine otorite sunan, ek yararları ve ücreti iyi, finans alanında, büyük bir
şirkette (çalışma koşulları) çalışmayı hedefleyebilir. Bu örnekte görüldüğü gibi kişi çalışma
koşullarını belirlemiş ancak spesifik bir iş veya pozisyonla sınırlandırmamıştır. Kısa vadeli
kavramsal kariyer hedefleri ise, esas olarak bir ila üç yıl içinde gerçekleştirmek istediği, uzun
vadeli kavramsal hedeflerini gerçekleştirmesine yarayan ve iş çevresiyle ilişkilendirilen
hedefleridir. Örneğin; aynı kişi bir ila üç yıl (kısa vadeli) içinde finans alanında daha çok
sorumluluk üstleneceği bir pozisyona (çalışma koşulları) gelmeyi hedefleyebilir.
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Uzun vadeli ve kısa vadeli operasyonel hedeflerin oluşturulabilmesi için çevresel
farkındalığın olması gerekmektedir. Buna göre kişi, kendisini uzun vadeli kavramsal
hedeflerine taşıyacak işleri ve örgütleri araştırmalıdır. Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli
operasyonel kariyer hedefleri, spesifik bir iş veya pozisyona indirgenmeli ve kavramsal
hedeflerle tutarlı olmalıdır. Bu doğrultuda kısa vadeli operasyonel kariyer hedeflerine aynı
kişinin bir ila üç yıl (kısa vadeli) içinde finans uzmanlığı pozisyonuna (spesifik iş ve
pozisyon) gelmeyi hedeflemesi örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu örnekte görüldüğü gibi
kişi, çalışma koşullarıyla ilgili hedeflerini spesifik bir pozisyona indirgemiştir. Uzun vadeli
operasyonel kariyer hedeflerine ise aynı kişinin beş ila yedi yıl içinde (uzun vadeli) finans
müdürlüğü pozisyonuna (spesifik iş ve pozisyon) gelmeyi hedeflemesi örnek olarak
verilebilir.
Kariyer hedeflerini belirlemek kişiye, enerjisini ve zamanını doğru bir şekilde
kullanması konusunda yol gösterecektir. Kariyer hedefleri aynı zamanda bir kontrol ve geri
bildirim mekanizmasıdır. Buna göre kişiler kariyer hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol
ederek kariyerlerine ilişkin bir geri bildirim alma imkânına sahip olacaklardır (Greenhaus,
Callanan ve Kaplan, 1995).
Kariyer hedefleri belirlemenin, söz konusu yararlarına rağmen zaman zaman çeşitli
araştırmacılar tarafından eleştirildiği görülmektedir. Eleştirilerin odak noktasında, günümüzün
değişken, dinamik, istikrarsız ve belirsizliğe açık çalışma koşullarında uzun vadeli
operasyonel kariyer hedefleri belirlemenin güçlüğü yer almaktadır. Bu eleştirilerde kısmen
haklılık payı bulunduğu ifade edilmelidir. Çünkü gerçekten de dinamik, değişken, istikrarsız
çalışma koşullarında daha çok spesifik iş ve pozisyonlarla ilişkilendirilen uzun vadeli
operasyonel kariyer hedefleri belirlemek güçleşmektedir. Ancak bu durum, kariyer hedefi
belirlemenin gereksiz olduğu sonucunu doğurmamalıdır. Buna göre kişilerin daha çok
kavramsal kariyer hedeflerine odaklanmaları önerilmektedir (Greenhaus, Callanan ve Kaplan,
1995). Ayrıca bireysel kariyer yönetimi kısmında açıklandığı üzere kariyer hedefleri, hem
değişen çevre koşulları hem de kişilerin değişen istek ve beklentilerine göre gerektiğinde
güncellenmelidir.

2.1.3. Kariyer Stratejilerini Saptama ve Uygulama
Kariyer stratejisi, kişinin belirlemiş olduğu kariyer hedeflerine ulaşmasında kendisine
yardımcı olacak faaliyetler bütünü olarak açıklanmaktadır. Buna göre kariyer hedeflerini
belirleyen kişinin, kendisini bu hedeflere ulaştıracak stratejileri saptayıp uygulamaya koyması
gerekmektedir. Kariyer stratejilerini saptama, kişiyi kariyer hedeflerini gerçekleştirme
konusunda motive edecektir (Greenhaus, Callanan ve Kaplan, 1995).
Kariyer stratejilerinin örnekleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Sturges, Guest ve
Davey, 2000).


Bilgi ve becerilerini güncellemek için eğitimlere katılmak



Yeni bilgi ve beceriler kazanmak için eğitimlere katılmak
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Projelerde yer almak



İşi ile ilgili güncel yayınları takip etmek



Üst yönetimin gözüne girmeye çalışmak



Örgütsel politikaları öğrenmeye çalışmak



Performansı ile ilgili geri bildirim talep etmek

Söz konusu kariyer stratejileri, belirlenen kariyer hedeflerine göre kişiden kişiye
farklılık gösterecektir. Örneğin kişi, finans müdürü pozisyonuna yükselmek istiyorsa
kendisini bu hedefine ulaştıracak kariyer stratejileri olarak projelerde yer almayı, yeni bilgiler
ve beceriler kazanmayı, üst yönetimin gözüne girmeye çalışmayı belirleyebilir.
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, kariyer keşfi, kariyer hedeflerinin belirlenmesinin yanı
sıra kariyer stratejilerinin saptanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bireysel
kariyer yönetimi sürecinde üzerinde durulduğu gibi, bireysel kariyer yönetimi dinamik ve
değişikliklere açık bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle kişilerin, sürekli olarak değişen
istek ve beklentilerinin farkında olmaları, çevrelerindeki fırsatları araştırmaları, kariyer
hedeflerini ve kendilerini bu hedeflere ulaştıracak stratejilerini gözden geçirmeleri
gerekmektedir.
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Uygulamalar
1)
Kişisel farkındalık geliştirmek, bireysel kariyer yönetiminde önemli rol
oynamaktadır. Kişisel farkındalık kazanmanız için yetenek ve becerilerinizin neler olduğunu
düşününüz. İlgi alanlarınız nelerdir? Kişilik özelliklerinizi Beş Faktör Modeli doğrultusunda
açıklayınız. Güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendiriniz. Değerleriniz nelerdir? Çalışma
koşullarına ilişkin ne gibi beklentileriniz var? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1)
Kişisel farkındalığınız doğrultusunda, çevrenizle ilgili hangi bilgileri
toplamanız gerekmektedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bireysel kariyer yönetim sürecini oluşturan kariyer keşfi, kariyer
hedeflerini belirleme ve kariyer stratejilerini saptama ve uygulama süreçlerini öğrendik.
Kariyer keşfinin, kişinin hem kendisi hem de çevresiyle ilgili farkındalık kazanmasına işaret
ettiğini öğrendik. Bu nedenle kişisel farkındalığı daha iyi anlayabilmek için, yetenek, beceri,
kişilik özellikleri, ilgi alanları, güçlü, zayıf yönler ve değerlerin ne anlama geldiğini öğrendik.
Çevresel farkındalıkta, kişinin çevresiyle ilgili hangi konularda bilgi toplaması gerektiğini
öğrendik. Kariyer hedeflerinin türlerini ve kariyer stratejilerinin nasıl geliştirildiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisiyle ilgili farkındalık kazanması için
dikkate alması gereken hususlardan biri değildir?
a) Değerleri
b) Görev çeşitliliği
c) İlgi alanları
d) Kişilik özellikleri
e) Yetenek ve becerileri
2) Aşağıdakilerden hangisi Beş Faktör Modelinin boyutlarından biri değildir?
a) Dışa dönüklük
b) Sorumluluk
c) İlgi göstermek
d) Uyumluluk
e) Deneyime açıklık
3) Kariyer hedeflerinin türleri, hangi boyutlara göre belirlenir?
a) Süre ve nitelik
b) Süre ve içerik
c) Süre ve kişilik
d) Süre ve yetenek
e) Süre ve değerler
4) “Sevdiğin bir işi seçersen hayatta bir gün dahi çalışmak zorunda olmazsın”
sözüyle aşağıdakilerden hangisine atıfta bulunulmaktadır?
a) Kişilik özellikleri
b) Yetenekler
c) Değerler
d) İlgi alanları
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e) Güçlü ve zayıf yönler
5) Kişinin kariyeriyle ilgili başarmak ve ulaşmak istediği şey ne olarak adlandırılır?
a) Kariyer stratejisi
b) Kariyer yönetimi
c) Kariyer hedefi
d) Kariyer tatmini
e) Kariyer başarısı
6)
Aşağıdakilerden hangisi, kişinin belirlemiş olduğu kariyer hedeflerine
ulaşmasında kendisine yardımcı olacak faaliyetler bütünü olarak tanımlanır?
a)

Kariyer farkındalığı

b)

Kariyer keşfi

c)

Kariyer stratejisi

d)

Kariyer yönetimi

e)

Kariyer tatmini

7)
Aşağıdakilerden hangisi, kişinin örgütlerle ilgili bilgi toplarken dikkat etmesi
gereken konulardan biri değildir?
a)

Örgütün sektördeki konumu

b)

Örgütün finansal durumu

c)

Örgütün ödül sistemi

d)

Örgütün aile politikaları

e)

Örgütün kariyer yönetimi politikaları

8)
Aşağıdakilerden hangisi, kariyer keşfinde kişinin çevresiyle ilgili bilgi
toplaması gereken hususlardan biri değildir?
a)

Meslekler hakkında bilgi

b)

Örgütler hakkında bilgi

c)

Yetenek ve becerileriyle ilgili bilgi
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d)

Ailevi konularla ilgili bilgi

e)

İşler hakkında bilgi

9)
önerilir?

Kariyer hedefleri belirlenirken önceliğin hangi tür kariyer hedefine verilmesi

a)

Uzun vadeli kavramsal kariyer hedefleri

b)

Kısa vadeli kavramsal kariyer hedefleri

c)

Uzun vadeli operasyonel kariyer hedefleri

d)

Kısa vadeli operasyonel kariyer hedefleri

e)

Uzun vadeli kariyer hedefleri

10)
Uzun vadeli ve kısa
aşağıdakilerden hangisi önem taşır?
a)

Kişisel farkındalık

b)

Çevresel farkındalık

c)

Kariyer stratejileri

d)

Örgütsel kariyer yönetimi

e)

Ailevi konular

vadeli

operasyonel

hedeflerin belirlenmesinde

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) d, 5) c, 6) c, 7) d, 8) c, 9) a, 10) b
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3. ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Örgütsel Kariyer Yönetimi

3.2.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Aşamaları
3.2.1.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütün İhtiyaçlarıyla Bütünleştirilmesi

3.2.2.

Kariyer Yollarının Belirlenmesi

3.2.3.

Çalışanların Kariyer Fırsatlarıyla İlgili Bilgilendirilmesi

3.2.4.

Çalışanların Değerlendirilmesi ve Geliştirici Geri Bildirimin Sunulması

3.2.5.
Örgütsel
Bütünleştirilmesi
3.2.6.

Kariyer

Yönetiminin

Çalışanların

İhtiyaçlarıyla

Kariyer Geliştirme Faaliyetlerinin Sunulması

3.3.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Çalışanlara Yararları

3.4.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütlere Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bireysel kariyer yönetimini öğrendiniz. Sizce örgütsel kariyer yönetimi neyi
ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Örgütsel Kariyer Yönetimi

Örgütsel kariyer yönetimini Ders notlarının okunması ve
tanımlayabilmek ve amacını şekillerin incelenmesi
anlatabilmek.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütsel kariyer yönetiminin Ders notlarının okunması ve
Aşamaları
aşamalarını açıklayabilmek.
verilen örneklerin incelenmesi
Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütsel kariyer yönetiminin Ders notlarının okunması
Çalışanlara Yararları
çalışanlara sağladığı yararları
kavrayabilmek
Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütsel kariyer yönetiminin Ders notlarının okunması
Örgütlere Yararları
çalışanlara sağladığı yararları
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Örgütsel Kariyer Yönetimi



Örgütlerin İhtiyaçları



Çalışanların İhtiyaçları
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle örgütsel kariyer yönetimi tanımlanacaktır. Daha sonra örgütsel
kariyer yönetiminin aşamaları olan örgütsel kariyer yönetiminin örgütlerin ihtiyaçlarıyla
bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, çalışanların kariyer fırsatlarıyla ilgili
bilgilendirilmesi, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirici geri bildirimin sunulması,
örgütsel kariyer yönetiminin çalışanların ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesi ve kariyer geliştirme
faaliyetlerinin sunulması konuları ele alınacaktır. Son olarak örgütsel kariyer yönetiminin
gerek çalışanlar gerekse örgütler açısından yararları açıklanacaktır.
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3.1. Örgütsel Kariyer Yönetimi
Örgütsel kariyer yönetimi, örgütün ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların kariyer
gelişimlerinin sağlanması ve örgütün yatay ve dikey hiyerarşi kademelerindeki ilerlemelerinin
yönetilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Armstrong ve Taylor, 2014). Ancak örgütsel
kariyer yönetimini, sadece örgütün ihtiyaçları doğrultusunda ele almanın, doğru bir yaklaşım
olmayacağı belirtilmelidir.
Bireysel kariyer yönetimi konusunda da açıklandığı üzere çalışanların da kendi
kariyerleriyle ilgili hedeflerinin olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle örgütsel kariyer
yönetiminde, örgütün ihtiyaçlarının yanı sıra çalışanların ihtiyaçları da göz önünde
bulundurulmalıdır. Söz konusu bilgiler ışığında örgütsel kariyer yönetiminde amacın, örgütün
ihtiyaçlarıyla kişilerin ihtiyaçlarını eşleştirmek ve bütünleştirmek olduğu ifade edilebilir
(Armstrong ve Taylor, 2014).

Örgütün İhtiyaçları

Çalışanların İhtiyaçları

Örgüt büyüklüğü ve yapısı

Kişisel

Finansal durumu

Eşin desteği

İçinde bulunduğu pazarın koşulları
Büyüme veya küçülme kararları

Profesyonel
Kariyer evresi
Yükselme isteği

Aile sorumlulukları

İşgücü verimliliğine ilişkin konular

Eğitim
İş performansı

Örgütsel Kariyer Yönetimi

Şekil 2: Örgütün İhtiyaçları ve Çalışanların İhtiyaçlarını Bütünleştirmek (Snell ve
Bohlander, 2009 ile Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009’dan uyarlanmıştır)
Şekil 2’de görüldüğü üzere örgütsel kariyer yönetiminde örgütlerin kendileriyle ilgili
dikkate almaları gereken ihtiyaçları, örgütün büyüklüğü, yapısı, finansal durumu, içinde
bulunduğu pazarın koşulları, büyüme/küçülme kararları ve iş gücü verimliliğine ilişkin
konulara bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Örgüt büyüklüğü, çalışan sayısı ve yıllık net satış hasılatı/mali bilançosu temel
alınarak açıklanmaktadır. Söz konusu kriterlere göre ülkemiz için belirlenen örgüt
büyüklükleri, çalışan sayısı temel alınarak Tablo 4’te sunulmuştur. Yıllık net satış
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hasılatı/mali bilanço kriterleri, değişikliklere tabi olduğu için bu kalemlere yer verilmemiştir
(http://www.kosgeb.gov.tr/UserFiles/File/kobi_tanimi.pdf=17 Nisan 2015).
Tablo 4: Büyüklüklerine Göre Örgütler
Örgüt

Çalışan Kişi Sayısı

Mikro örgüt

1-9 kişi istihdam eden örgütler

Küçük örgüt

10-49 kişi istihdam eden örgütler

Orta büyüklükteki örgüt 50-249 kişi istihdam eden örgütler
Büyük örgüt

250’den fazla kişi istihdam eden örgütler

Örgüt büyüklüğü, örgüt yapısıyla da doğrudan ilişkilidir. Buna göre çalışan sayısı
arttıkça hiyerarşik yapıya doğru bir gidişin olduğu belirtilebilir. Küçük örgütlerde, büyük
örgütlere kıyasla daha az hiyerarşik kademe olduğu görülmektedir. Küçük işletmelerin ayrıca
daha esnek ve daha informel bir yapıya sahip oldukları da dikkat çekmektedir (De Kok ve
Uhlaner, 2001). Buna göre örgüt büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak örgütlerin ihtiyaçları
farklılık göstermektedir.
Örgütün finansal durumu da farklı ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Buna
göre finansal durumu kuvvetli olan örgütlerin, örgütsel kariyer yönetimine daha kolay bütçe
ayırabilecekleri ileri sürülmektedir (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Örgütün içinde bulunduğu pazarın koşulları da örgütlerin ihtiyaçlarını
farklılaştırmaktadır. Pazar koşulları, pazarın yapısı, sınırları ve gelişme hızını ifade etmektedir
(Ülgen ve Mirze, 2004). Pazar koşulları, örgütlerin büyüme veya küçülme kararlarına da etki
etmektedir.
Büyüme, satış gelirlerinin, ürün çeşitliliğinin, sermayenin veya çalışan sayısının
arttırılması şeklinde meydana gelebilir Buna göre örgütler, yeni mal ve hizmetler ekleyerek,
yeni pazarlara girerek veya üretim süreçlerine yeni operasyonlar ekleyerek büyüyebilirler.
Bunun yanı sıra mevcut mal ve hizmetlerini, mevcut pazarlarını veya mevcut üretim
süreçlerini arttırarak da büyüme yoluna gidebilirler (Ülgen ve Mirze, 2004). Büyüme, çoğu
zaman beraberinde işe alımları da beraberinde getirmektedir.
Küçülme, farklı şekillerde gerçekleşebilir (Evans, Gunz ve Jalland, 1999). Buna göre
küçülme, erken emekliliğin teşvik şeklinde gerçekleşebilir. Bunun, küçülmenin ilk evresini
oluşturduğu ifade edilmektedir. Bir diğer küçülme türü ise bir ürün veya pazardan çekilme
şeklinde gerçekleşebilir. Bu doğrultuda o ürün veya pazara ait departman kapatılacak ve o
departmanda çalışan kişiler ya başka departmanlara kaydırılacak ya da işten çıkarılacaklardır.
Benzer bir şekilde küçülme, herhangi bir departman kapatılmadan örgütün bütününde çalışan
sayısının azaltılması şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu durumda aynı iş daha az sayıda
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çalışanla gerçekleşecek demektir. Küçülmede başka bir yol ise kademe azaltmadır (Evans,
Gunz ve Jalland, 1999). Örgütün en alt kademesi ile en üst kademesi arasındaki mesafeyi
kısaltmak ve aradaki kademelerin sayısını azaltmak anlamına gelen (Koçel, 2005) kademe
azaltma, genellikle örgütte orta kademede bulunan çeşitli iş ve fonksiyonların kaldırılması ile
gerçekleştirilir. Kademe azaltma, örgütün temel fonksiyonlarının merkezinde yer almayan
çoğu faaliyetin gerçekleştirilmesinde dış kaynaklardan yararlanılması yoluna gidilmesine de
yol açmaktadır (Grimshaw,2002). Küçülme, tanımlarından da anlaşılabileceği gibi büyümenin
aksine çalışanları işten çıkarmayı da beraberinde getirmektedir.
İş gücü verimliliğini arttırmak, özellikle artan iş gücü maliyetleri yüzünden (Sadullah,
2013) önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre iş gücü verimliliğini arttırmak
isteyen örgütlerin ihtiyaçları da bu doğrultuda şekillenecektir. İş gücü verimliliğinde, iş gücü
devri ve devamsızlık konuları dikkate alınmalıdır.
İş gücü devri, bir örgütte belli bir dönemde meydana gelen çalışan işe giriş- çıkış (işe
alma ve işten çıkarma/ayrılma) hareketlerinin oluşturduğu bir olgu şeklinde tanımlanmaktadır
(Acar, 2013). İş gücü devir oranının yüksekliği, maliyetleri yükselttiği ve verimliliği olumsuz
yönde etkilediği için arzu edilmeyen bir durumdur (Sadullah, 2013).
Devamsızlık, çalışanların planlanan zamanda işlerinin başında bulunmamalarına işaret
etmektedir. Devamsızlık denildiğinde sadece işe hiç gelmemek anlaşılmamalıdır. Buna göre
işe geç gelme, işten erken çıkma, çalışma saatleri içinde işin başında bulunmama da
devamsızlık olarak nitelendirilmektedir (Acar, 2013). Devamsızlık oranının yüksekliği, tıpkı
iş gücü devrinde olduğu gibi maliyetleri yükselttiği ve verimliliği olumsuz yönde etkilediği
için arzu edilmeyen bir durum olarak görülmektedir (Sadullah, 2013).
Örgütlerin ihtiyaçlarının açıklanmasının yanı sıra çalışanların ihtiyaçlarının da
üzerinde durulmalıdır. Şekil 2’de görüldüğü üzere örgütsel kariyer yönetiminde örgütlerin
dikkate almaları gereken çalışanların ihtiyaçları, kişisel ve profesyonel olmak üzere ikiye
düzeyde incelenebilir. Çalışanlarının ihtiyaçlarının kişisel düzeyinde incelenmesinde önem
taşıyan konular, evliyse eşin desteği ve aile sorumlulukları olarak sıralanmaktadır.
Çalışanların ihtiyaçlarının profesyonel düzeyinde incelenmesinde ön plana çıkan konular ise
kariyer evresi, eğitim, yükselme isteği ve iş performansı olarak karşımıza çıkmaktadır (Snell
ve Bohlander, 2009).
Çalışanların ihtiyaçlarının kişisel düzeyinde yer alan evliyse eşin desteği ve aile
sorumlulukları genel hatlarıyla açıklanacaktır. Buna göre kişi evliyse eşinin desteğine göre
ihtiyaçları farklılık gösterebileceği gibi üstlendiği aile sorumluluklarına göre de ihtiyaçlarının
değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışanların ihtiyaçlarının profesyonel düzeyinde yer alan kariyer evresi, eğitim,
yükselme isteği ve iş performansı da yine genel hatlarıyla anlatılacaktır. Buna göre kişilerin
kariyerlerinin hangi evresinde oldukları, eğitimleri, yükselme istekleri ve gösterdikleri iş
performanslarına göre ihtiyaçları farklılık göstereceği ifade edilebilir.
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Yukarıdaki kısımda da açıklandığı üzere örgütsel kariyer yönetiminde, örgütün
ihtiyaçlarının yanı sıra çalışanların ihtiyaçları da (kişisel ve profesyonel) dikkate alınmalıdır.
Sadece örgütlerin ihtiyaçları göz önüne alındığında, gerek kişisel gerek profesyonel ihtiyaçları
karşılanmayan çalışanların işlerinden ve kariyerlerinden tatmin olmaları zorlaşacağı gibi
motivasyonları da azalacak, ayrıca verimlilikleri ve örgütlerine olan bağlılıkları da düşecektir.
Bu nedenle örgütsel kariyer yönetiminde örgütün ihtiyaçlarıyla kişilerin ihtiyaçlarını
eşleştirme ve bütünleştirmenin önem taşıdığı belirtilmektedir.

3.2. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Aşamaları
Örgütsel kariyer yönetimi, örgütsel kariyer yönetiminin örgütün ihtiyaçlarıyla
bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, çalışanların kariyer fırsatlarıyla ilgili
bilgilendirilmesi, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirici geri bildirimin sunulması,
örgütsel kariyer yönetiminin çalışanların ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesi ve kariyer geliştirme
faaliyetlerinin sunulmasından oluşmaktadır.

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütün İhtiyaçlarıyla
Bütünleştirilmesi
Kariyer Yollarının Belirlenmesi
Çalışanların Kariyer Fırsatlarıyla İlgili Bilgilendirilmesi

Çalışanların Değerlendirilmesi ve Geliştirici Geri Bildirimin
Sunulması
Örgütsel Kariyer Yönetiminin Çalışanların İhtiyaçlarıyla
Bütünleştirilmesi
Kariyer Geliştirme Faaliyetlerinin Sunulması

Şekil 3: Örgütsel Kariyer Yönetiminin Aşamaları

3.2.1. Örgütsel
Bütünleştirilmesi

Kariyer

Yönetiminin

Örgütün

İhtiyaçlarıyla

Örgütsel kariyer yönetimi, örgütün ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların kariyer
gelişimlerinin sağlanması ve örgütün yatay ve dikey hiyerarşi kademelerindeki ilerlemelerinin
yönetilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Armstrong ve Taylor, 2014). Yukarıdaki kısımda
da ayrıntılarıyla açıklandığı üzere örgütlerin ihtiyaçları, örgüt büyüklüğü, yapısı, finansal
durum, pazarın koşulları, büyüme, küçülme kararları ve iş gücü verimliliğine ilişkin konulara
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göre değişmektedir. Örgütlerin bu konulardaki ihtiyaçları, örgütsel kariyer yönetimiyle
bütünleştirilmelidir (Snell ve Bohlander, 2010).
Örgüt büyüklüğü ve yapısı açısından bakıldığında; genellikle küçük örgütlerde
kariyere ilişkin konularda formel ve profesyonel politikaların bulunmadığı görülmektedir
(Kotey, 1999). Örgüt büyüklüğü arttıkça, örgütsel kariyer yönetimine ilişkin faaliyetlerin
formel olarak yerine getirilme olasılığı da artmaktadır.
Finansal durum açısından incelendiğinde, finansal durumu kuvvetli olan örgütlerin,
örgütsel kariyer yönetimine daha kolay bütçe ayırabilecekleri ileri sürülmektedir (Greenhaus,
Callanan ve Goldshack, 2009). Ancak burada önemli olan bir diğer faktör ise üst yönetimin
desteğidir. Buna göre örgütsel kariyer yönetiminin başarıya ulaşabilmesi için üst yönetimin
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır (Snell ve Bohlander, 2009).
Örgütün içinde bulunduğu pazarın koşulları açısından bakıldığında, örneğin; örgütün
içinde bulunduğu pazar, yeni bir teknoloji kullanılmasını gerektiriyorsa örgütsel kariyer
yönetimi açısından karar verilmesi gereken husus, bu yeni teknolojiyi kullanacak yeni
çalışanların işe alınması veya mevcut çalışanların eğitilmesi yönünde farklılık gösterecektir.
Örgütün büyüme kararları, iş gücü ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Söz konusu iş gücü
ihtiyacının örgüt içinden veya dışından karşılanması kararı, terfi veya nakil kararlarının neye
dayanarak verileceği gibi hususlar, örgütsel kariyer yönetimi konusunda önem arz etmektedir.
Örgütün küçülme kararları da benzer şekilde işten çıkartmaları beraberinde getirebilir.
Kademe azaltma çalışmaları, örgütsel kariyer yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Buna göre
kademe azaltma çalışmalarından en fazla etkilenen orta kademe yöneticileri ile ilgili verilecek
kararlar örgütsel kariyer yönetimiyle bütünleştirilmelidir.
Örgütün iş gücü verimliliğini arttırmaya yönelik kararları, kariyer geliştirme
faaliyetlerinin ön plana çıkarılmasını gerektirebilir.

3.2.2. Kariyer Yollarının Belirlenmesi
Kariyer yolu, en genel tanımıyla bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralanması şeklinde
açıklanmaktadır (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).Bir örgütte kariyer yollarının
belirlenebilmesi için öncelikle iş analizlerinin yapılması gerekmektedir. İş analizi, işlerin
içerdiği görev, sorumluluk ve çalışma koşullarını belirlemesi çalışması olarak
tanımlanmaktadır. Böylelikle iş analiziyle, işler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da
ortaya çıkarılmaktadır. İş analiziyle ayrıca bu işleri yapacak kişilerin taşıması gereken bilgi,
beceri ve yetenekler de saptanmaya çalışır (Uyargil, 2013).
İş analizleri sonucu benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılan işler, benzerlikleri
doğrultusunda bir araya getirilirler ve iş aileleri oluşturulur. Bir sonraki aşama ise iş aileleri
içinde ve arasında ilerlemelerin nasıl olacağına karar verilmesidir (Dündar, 2013). Böylelikle
kariyer yolları belirlenmiş olmaktadır. Kariyer yollarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, dördüncü
bölümde sunulacaktır.
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3.2.3. Çalışanların Kariyer Fırsatlarıyla İlgili Bilgilendirilmesi
Örgütsel kariyer yönetimi, yukarıdaki kısımda da belirtildiği üzere, örgütün yatay ve
dikey hiyerarşi kademelerindeki ilerlemelerinin yönetilmesi sürecine işaret etmektedir
(Armstrong ve Taylor, 2014). Kariyer yolları belirlendikten sonra söz konusu kariyer
yollarında, kişilerin dikey veya yatay olarak ilerleme fırsatları ile ilgili bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Buna göre örgüt içinde boşalan pozisyonların doldurulmasında, doğrudan
örgüt dışından aday sağlama yoluna gidilmeden önce bu boş pozisyonlara örgüt içinden
gelebilecek kişilere öncelik sağlanması gerekmektedir. Söz konusu amaç doğrultusunda
boşalan pozisyonlarla ilgili örgüt içinde duyuru yapılması gerekmektedir.
Çalışanların kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgilendirilmesi, motivasyonlarına, örgütlerine
olan bağlılıklarına ve verimliliklerine katkıda bulunacaktır (Dündar, 2013).

3.2.4. Çalışanların Değerlendirilmesi ve Geliştirici Geri Bildirimin
Sunulması
Çalışanların, belirlenen kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için işlerinde gösterdikleri
performans ve gelişim potansiyellerinin dikkate alınan önemli bir kriter olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir
(Snell ve Bohlander, 2010).
Performans değerlendirme sonucu kişilere, geri bildirimin de sunulması
gerekmektedir. Sunulan geri bildirimin, kişileri geliştirecek yönde olmasına dikkat
edilmelidir. Böylelikle kişiler, hem güçlü yönlerinin hem de gelişime açık yönlerinin farkına
varabileceklerdir (Uyargil, 2013).

3.2.5.
Örgütlerin
Bütünleştirilmesi

İhtiyaçlarıyla

Çalışanların

İhtiyaçlarıyla

Örgütsel kariyer yönetiminde, temel olarak örgütün ihtiyaçlarıyla çalışanların
ihtiyaçlarını eşleştirilmesi ve bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır (Armstrong ve Taylor, 2014).
Bu nedenle örgütsel kariyer yönetiminde örgütlerin ihtiyaçları dikkate alındığı kadar
çalışanların ihtiyaçlarına da odaklanılmalıdır.
Şekil 2’ye tekrar dönüldüğünde, kişilerin ihtiyaçlarının saptanmasında kişisel ve
profesyonel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanın önem taşıdığı görülmektedir.
Çalışanlarının ihtiyaçlarının kişisel düzeyinde incelenmesinde önem taşıyan konular,
evliyse eşin desteği ve aile sorumlulukları olarak sıralanmaktadır. Çalışanların ihtiyaçlarının
profesyonel düzeyinde incelenmesinde ön plana çıkan konular ise kariyer evresi, eğitim,
yükselme isteği ve iş performansı olarak sayılmaktadır (Snell ve Bohlander, 2009).
Çalışanların gerek kişisel gerekse profesyonel özellikleri, çalışanların kariyerleriyle
ilgili ihtiyaçlarının neler olduğunun anlaşılmasına ışık tutacaktır. Öncelikle kişisel özellikler
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başlığı altında yer alan kişi evliyse eşin desteği incelenmelidir. Eşin desteği, kişilerin
kariyerleri açısından önem taşımaktadır. Örneğin; kişilerin seyahat ve fazla mesai gerektiren
pozisyonlara gelmeleri durumunda eşlerinden yeterli desteği göremeyen çalışanlar
tatminsizlik ve motivasyon düşüklüğü yaşayabilirler. Yine kişisel özellikler altında yer alan
ailevi sorumluluklar da kişiler açısından önem taşımaktadır. Örneğin; bir çalışan ailevi
sorumlulukları nedeniyle (çocuk bakmak vb.) farklı bir kariyer yoluna geçmek isteyebilir.
Böyle bir durumda bu çalışanın hangi kariyer yolunda devam edeceğinin belirlenmesinde
örgütün ihtiyacı kadar çalışanın ihtiyacı da gözetilmelidir.
Çalışanların ihtiyaçlarının profesyonel düzeyinde yer alan kariyer evresi, kişinin
kariyerinin hangi evresinde olduğuna işaret etmektedir. Kariyer evreleri konusu, altıncı
bölümde ayrıntılarıyla açıklanacağından burada kısaca üzerinde durulacaktır. Kişilerin
kariyerlerinin hangi evresinde oldukları, ihtiyaç duydukları kariyer geliştirme faaliyetlerinde
farklılık meydana getirecektir. Profesyonel ihtiyaçlar altında yer alan eğitimle; kişinin hem şu
andaki işini daha iyi yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu hem de ilerleyebilmesi için ihtiyaç
duyacağı eğitim ve geliştirme kastedilmektedir. Çalışanların yükselme istekleri de kariyer
beklenti ve hedefleri açısından önem taşımaktadır. Buna göre terfi etme isteği göz ardı edilen
bir çalışan, işinde ve kariyerinde tatminsizlik yaşayabilir. İş performansı açısından
bakıldığında ise kişilerin gösterdikleri iş performansı, yükselmelerinde önemli bir kriterdir.
Örneğin; yükselmek için gerekli iş performansını gösterdiği halde terfi ettirilmeyen bir çalışan
işten ayrılmak isteyebilir.
Çalışanların profesyonel özellikleri hakkında bilgi toplanmasında, performans
değerlendirme önemli bir araç olarak kullanılabilir. Buna göre performans değerlendirme
sonucu kişinin iş performansı ve eğitime ihtiyaç duyup duymadığı tespit edilebilir. Geri
bildirim sürecinde, kişilerin yükselme isteği ile bilgi sahibi olunabilir. Bunun yanı sıra ilk
üstlere de önemli bir rol düşmektedir. İlk üstler, çalışanlarını birebir gözlemleme ve birlikte
çalışma fırsatına sahip oldukları için çalışanlarının ihtiyaçlarını daha kolay fark edebilecek bir
konumda bulunmaktadırlar. Ancak ilk üstler, her zaman bu ihtiyaçları fark edemeyebilirler.
Bu amaçla kişilere kariyer danışmanlığı sunulması gerekmektedir. Kariyer danışmanlığı
konusuna, kariyer geliştirme faaliyetlerinin açıklandığı dokuzuncu bölümde daha ayrıntılı yer
verilmiştir.

3.2.6. Kariyer Geliştirme Faaliyetlerinin Sunulması
Kariyer geliştirme faaliyetleri, kişilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre gerek örgütün gerekse kişilerin ihtiyaçları göz
önüne alınarak kişilere kariyer geliştirme faaliyetlerinin sunulması örgütsel kariyer
yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır (Snell ve Bohlander, 2010).
Kariyer geliştirme kapsamında çalışanlara sunulan faaliyetler, kariyer danışmanlığı, iş
rotasyonu ve mentorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kariyer geliştirme faaliyetleri
dokuzuncu bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
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3.3. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Çalışanlara Yararları
Bireysel kariyer yönetiminde de açıklandığı üzere kişilerin kendi kariyerlerine ilişkin
kariyer hedefleri ve beklentileri bulunmaktadır. Kişiler, kariyer hedeflerine ulaşamadıkları
takdirde kariyerlerinden tatmin olmakta zorlanacaklardır.
Örgütsel kariyer yönetiminde, kişilerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması kişilerin
moral ve motivasyonlarına katkıda bulunacağı gibi işlerinden ve kariyerlerinden tatmin
olmalarını da sağlayacaktır. Örgütsel kariyer yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan kariyer
geliştirme faaliyetleriyle de kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacaktır. Böylelikle kişiler,
güçlü ve gelişime açık yönlerinin de farkına varırlar.
Örgütsel kariyer yönetiminin çalışanlara yararları aşağıda özetlenmiştir.


İş ve kariyer tatminleri artar.



Moral ve motivasyonları yükselir.



Kişisel gelişimleri sağlanır.



Güçlü ve gelişime açık yönlerini daha iyi anlarlar.

3.4. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Örgütlere Yararları
Örgütsel kariyer yönetimi ile örgütler ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarından etkin
bir şekilde yararlanma imkanı bulurlar. Yukarıda da açıklandığı gibi örgütsel kariyer
yönetimi, çalışanların moral ve motivasyonlarına katkıda bulunacağı gibi işlerinden ve
kariyerlerinden tatmin olmalarını da sağlayacaktır. Çalışanların bu doğrultuda örgütlerine olan
bağlılıklarının artması ve işten ayrılma niyetlerinin azalması da beklenmektedir. Örgütlerin,
böylelikle devamsızlık, düşük iş performansı ve iş gücü devri gibi olumsuz sonuçlarla
karşılaşmayı en aza indirecekleri ileri sürülebilir. Tüm bunların yanı sıra kalifiye çalışanların
örgüte çekilmesi ve örgütte kalmalarının sağlanmasında da örgütsel kariyer yönetimi önemli
bir rol oynamaktadır.
Örgütsel kariyer yönetiminin örgütlere yararları aşağıda özetlenmiştir.


Çalışanlardan etkin bir şekilde yararlanılması.



Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının artması.



Çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azalması.



Moral ve motivasyonu yüksek bir iş gücüne sahip olunması.



Devamsızlığın azalması.



İş gücü devir oranının düşmesi
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İş performansının yükselmesi.



Kalifiye çalışanların örgüte çekilmesi.
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Uygulamalar
1) Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, örgütsel kariyer yönetiminde önemli rol
oynamaktadır. Çalışanların ihtiyaçları başlığı altında sayılanlara ek olarak sizce hangi
konuların üzerinde durulmalıdır? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Çalışanların ihtiyaçları başlığı altında incelenmesini düşündüğünüz konularla
ilgili bilgi hangi kaynaklardan elde edilebilir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, örgütsel kariyer yönetiminde gerek örgütlerin gerekse çalışanların
ihtiyaçlarının önem taşıdığını öğrendik. Bu nedenle örgütsel kariyer yönetiminde örgütlerin ve
çalışanların ihtiyaçlarının bütünleştirilmesinin amaçlandığını öğrendik. Örgütsel kariyer
yönetiminin aşamaları olan örgütsel kariyer yönetimininörgütlerin ihtiyaçlarıyla
bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, çalışanların kariyer fırsatlarıyla ilgili
bilgilendirilmesi, çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirici geri bildirimin sunulması,
örgütsel kariyer yönetiminin çalışanların ihtiyaçlarıyla bütünleştirilmesi ve kariyer geliştirme
faaliyetlerinin sunulması konularını öğrendik. Ayrıca örgütsel kariyer yönetiminin çalışanlar
ve örgütlere sağladığı yararları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel kariyer yönetiminde örgütlerin ihtiyaçları
açısından dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
a) Örgütün finansal durumu
b) Örgüt büyüklüğü
c) İş performansı
d) Pazar koşulları
e) Büyüme veya küçülme kararları
2) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel kariyer yönetiminde çalışanların ihtiyaçları
açısından dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
a) Ailevi sorumlulukları
b) Eşin desteği
c) Kariyer evresi
d) Örgüt yapısı
e) Eğitim
3) Bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralanması ne olarak adlandırılmaktadır?
a) Kariyer yolu
b) Kariyer pusulası
c) Kariyer tatmini
d) Kariyer ailesi
e) Kariyer başarısı
4) İş gücü verimliliğinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
a) İş gücü devri – iş gücü niteliği
b) İş gücü devri - devamsızlık
c) İş gücü niteliği - devamsızlık
d) İş gücü talebi- devamsızlık
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e) İş gücü talebi – iş gücü niteliği
5) Çalışanların profesyonel özellikleri hakkında bilgi toplanmasında aşağıdakilerden
hangisi bir araç olarak kullanılabilir?
a) Performans değerlendirme
b) Kariyer yolu
c) Eğitim ve geliştirme
d) Kariyer geliştirme
e) Terfi
6)
Örgütün küçülme kararı, örgütsel kariyer yönetiminde aşağıdakilerden
hangisinin ön plana çıkmasına yol açar?
a)

Eğitim ve geliştirme

b)

İşten çıkartma

c)

Terfi

d)

İşgören alımı

e)

İş analizi

7)

Kariyer yollarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur?

a)

Kariyer analizi

b)

İşgücü devri

c)

Devamsızlık

d)

İş analizi

e)

Eğitim ve geliştirme

8)
İşlerin benzerlikleri doğrultusunda bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıya
ne ad verilir?
a)

İş ailesi

b)

Kariyer ailesi

c)

İş pozisyonu ailesi
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d)

Meslek ailesi

e)

Kariyer hedefi

9)
Örgütte boşalan bir pozisyon olduğunda, bu pozisyonun doldurulmasında
örgütlerin ilk olarak neye dikkat etmeleri gerekir?
a)

Danışmanlık şirketine başvurulmasına

b)

Doğrudan örgüt dışından alım yapılmasına

c)
olmamasına

Örgüt içinde söz konusu boş pozisyonu doldurabilecek bir çalışanın olup

d)

Kademe azaltma çalışmalarına

e)

İşten çıkartmaya

10)
Örgütün ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların kariyer gelişimlerinin
sağlanması ve örgütün yatay ve dikey hiyerarşi kademelerindeki ilerlemelerinin yönetilmesi
süreci ne olarak adlandırılır?
a)

Örgütsel kariyer yönetimi

b)

Kariyer geliştirme

c)

Bireysel kariyer yönetimi

d)

Örgütsel kariyer planlama

e)

Örgütsel kariyer keşfi

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) b, 5) a, 6) b, 7) d, 8) a, 9) c, 10) a
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4. KARİYER YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Kariyer Yollarının Belirlenmesi

4.2.

Kariyer Yollarının Türleri
4.2.1. Dikey Kariyer Yolu
4.2.2. Yatay Kariyer Yolu
4.2.3. İkili Kariyer Yolu

4.3.

Kariyer Yollarının Özellikleri

4.4.

Kariyer Yollarının Çalışanlara Yararları

4.5.

Kariyer Yollarının Örgütlere Yararları

64

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kariyer yollarının belirlenmesi neden önem taşımaktadır? Örgütsel kariyer
yönetimi bölümünde öğrendiklerinizi düşünerek yanıtlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kariyer Yollarının Belirlenmesi Kariyer yollarının belirlenmesiDers notlarının okunması ve
sürecini açıklayabilmek.
şekillerin incelenmesi
Kariyer Yollarının Türleri

Kariyer yollarının türlerini Ders notlarının okunması ve
kavrayabilmek.
verilen örneklerin incelenmesi

Kariyer Yollarının Özellikleri

Kariyer yollarının taşıması Ders notlarının okunması ve
gereken
özellikleri verilen örneklerin incelenmesi
kavrayabilmek

Kariyer Yollarının Çalışanlara Kariyer yollarının çalışanlaraDers notlarının okunması ve
Yararları
ne gibi yararları olduğunuverilen örneklerin incelenmesi
açıklayabilmek.
Kariyer Yollarının Örgütlere Kariyer yollarının örgütlere Ders notlarının okunması ve
Yararları
ne gibi yararları olduğunu verilen örneklerin incelenmesi
anlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Kariyer Yolu



Dikey Kariyer Yolu



Yatay Kariyer Yolu



İkili Kariyer Yolu
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Giriş
Kariyer yollarının belirlenmesi, örgütsel kariyer yönetiminin en önemli aşamalarından
birini oluşturmaktadır. Bu bölümde öncelikle kariyer yolları tanımlanacak ve kariyer
yollarının belirlenmesi süreci açıklanacaktır. Kariyer yollarının türleri olan dikey kariyer yolu,
yatay kariyer yolu ve ikili kariyer yolu anlatılacaktır. Daha sonra kariyer yollarının taşıması
gereken özelliklerin üzerinde durulacaktır. Son olarak, kariyer yollarının belirlenmesinin,
çalışanlar ve örgütler açısından sağladığı yararlar ele alınacaktır.
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4.1. Kariyer Yollarının Belirlenmesi
Kariyer yollarının belirlenmesi, örgütsel kariyer yönetiminin en önemli aşamalarından
birini oluşturmaktadır. Bu nedenle kariyer yollarının belirlenmesi konusunun daha ayrıntılı bir
şekilde açıklanması gerekmektedir.
Öncelikle kariyer yolunun ne anlama geldiği açıklanmaktadır. Kariyer yolu, en genel
anlamıyla bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralanması şeklinde açıklanmaktadır (Greenhaus,
Callanan ve Goldshack, 2009).
Kariyer yollarının belirlenebilmesi için takip edilmesi gereken adımlar, aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır.


İş analizlerinin yapılması



İş ailelerinin oluşturulması



İş ailelerinin içinde kariyer yollarının belirlenmesi



İş aileleri arasında kariyer yollarının belirlenmesi



Kariyer yollarını tek bir sistem içinde birleştirilmesi

Söz konusu adımlar Şekil 4’te gösterilmiştir.

İş
Analizlerinin
Yapılması

İş Aileleri
Arasında Kariyer
Yollarının
Belirlenmesi

İş Ailelerinin
Oluşturulması

İş Aileleri İçinde
Kariyer Yollarının
Belirlenmesi

Kariyer Yollarını Tek Bir Sistem
İçinde Birleştirilmesi

Şekil 4: Kariyer Yollarının Belirlenmesi
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Şekil 4 incelendiğinde, kariyer yollarının belirlenmesindeki ilk adımın iş analizlerinin
yapılması olduğu görülmektedir. İş analizi, işlerin içerdiği görev, sorumluluk ve çalışma
koşullarını belirlemesi çalışması olarak tanımlanmaktadır. İş analizleriyle aynı zamanda işleri
yerine getirecek kişilerde bulunması gereken özellikler de saptanmaya çalışılmaktadır
(Uyargil, 2013). Buna göre iş analizleri çalışmaları sonucu toplanması gereken bilgiler,
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.


İşin içerdiği görevler



İşin sorumluluk düzeyi



İşin gerektirdiği gözetim


koşulları

İşin yerine getirilmesinde kullanılan araç, gereç, teçhizat ve fiziksel çalışma

 İşi yerine getirecek kişinin eğitim düzeyi, bilgi, beceri, yetenekleri, deneyimi ve
kişilik özellikleri
İş analizleri sonucu elde edilen bu bilgiler ışığında, iş tanımları ve iş gerekleri
oluşturulur.
İş tanımı, işin tanıtılması amacıyla işin içerdiği görev, sorumluluk ve çalışma
koşullarının yazılı hâle getirilmesi olarak açıklanmaktadır (Snell ve Bohlander, 2009). İş
gerekleri ise bir işi gerektiği şekilde yapabilmesi için kişide bulunması gereken özellikler
şeklinde tanımlanmaktadır (Uyargil, 2013). İş gerekleri kapsamında yer alan özellikler, eğitim
düzeyi, bilgi, beceri, yetenekler, deneyim vb. olarak sayılabilir.
İş tanımı ve iş gerekleri konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 5’te banka
müfettiş yardımcılığı pozisyonuna ilişkin iş tanımı ve iş gerekleri örnek olarak sunulmuştur.
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İş Unvanı: Banka Müfettiş Yardımcısı
Bağlı Olduğu Birim: Teftiş Kurulu
İşin Özeti: Bankanın Teftiş Kuruluna bağlı olarak tüm şubeleri ve genel müdürlük
birimlerinde gerçekleştirilen bütün işlemleri soruşturma, inceleme ve araştırma görevinin
yerine getirilmesi.
Görev ve Sorumlulukları
1-Bankanın tüm şubelerinin ve genel müdürlük birimlerinin bütün işlemlerini
denetlemek
2-Dönemlik denetim planlaması yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamak
3-Denetimlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu’na rapor sunmak
İş Gerekleri
* Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi,
hukuk bölümlerinden mezun olmak
* İyi derecede İngilizce bilmek
*Muhasebe, mali tablolar analizi, para ve banka, mikro iktisat, makro iktisat
konularına hâkim olmak
* Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünebilmek, planlama becerisi yüksek
olmak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
Şekil 5: Banka Müfettiş Yardımcısı İş Tanımı ve İş Gerekleri
Şekil 5’te sunulan örnek incelendiğinde, iş tanımında iş unvanı, işin bağlı olduğu
birim, işin özeti, görev ve sorumluluklarının yer aldığı görülmektedir. İş gereklerine
bakıldığında, banka müfettiş yardımcılığı pozisyonunda çalışacak kişilerin taşıması gereken
özellikler olarak eğitim düzeyi, İngilizce bilgisi, konu bilgisi ve çeşitli becerilerin (Örneğin;
iletişim becerileri vb.) üzerinde durulduğu görülmektedir.
Kariyer yollarının belirlenmesinde iş analizlerinin yapılmasından bir sonraki aşama, iş
ailelerini oluşturmaktır. Bunun için iş analizleri sonucunda elde edilen iş tanımlarından
yararlanılarak, işlerin taşıdıkları benzerlikler ve farklılıklar da ortaya çıkarılır. Benzerlik ve
farklılıkları ortaya çıkarılan işler, benzerlikleri doğrultusunda bir araya getirilirler. İşlerin
benzerlikleri doğrultusunda bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplara iş aileleri adı
verilmektedir. Örneğin bir bankadaki iş pozisyonlarını düşünüldüğünde, karşımıza Şekil
6’daki işler çıkabilir.
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Müfettiş
Yardımcısı
İnsan
Kaynakları
Müdürü

Kurumsal
Bankacılık
Temsilcisi

Gişe Elemanı

Müfettiş

Bireysel Bankacılık
Müşteri Temsilcisi

İnsan
Kaynakları
Uzmanı

Portföy Yöneticisi
Müşteri

Şekil 6: Bankadaki İş Pozisyonları Örnekleri
Şekil 6’da bir bankanın şubelerinde veya genel müdürlüğünde olabilecek iş
pozisyonlarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu iş pozisyonlarından, gişe elemanı, bireysel
bankacılık müşteri temsilcisi, portföy yönetici ve kurumsal bankacılık müşteri temsilcisi iş
pozisyonlarının banka şubelerinde bulunduğu görülürken, insan kaynakları müdürü, müfettiş,
insan kaynakları uzmanı ve müfettiş yardımcısı iş pozisyonlarının ise genel müdürlük
bünyesinde yer aldığı ifade edilebilir.
Söz konusu işlerin iş tanımlarına göre birbirleriyle taşıdıkları benzerliklerden
yararlanılarak iş ailelerinin oluşturulması gerekmektedir. Örneğin; iş tanımlarına bakılarak
müfettiş ve müfettiş yardımcısı iş pozisyonlarının aynı iş ailesi içinde yer aldığını
belirtebiliriz. Benzer şekilde, insan kaynakları uzmanı ve insan kaynakları müdürü de aynı iş
ailesi içinde yer alacaktır.
Kariyer yollarının belirlenmesinde iş ailelerinin oluşturulmasından bir sonraki aşama
ise iş aileleri içinde kariyer yollarının belirlenmesidir. Başka bir deyişle, iş ailesi içinde iş
pozisyonlarının sıralanması gerekmektedir. Şekil 7’de bireysel bankacılık iş ailesi içindeki
kariyer yolu sunulmuştur.
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Bireysel Bankacılık İş Ailesi

Şube Yöneticisi

Bireysel Bankacılık
Portföy Yöneticisi

Bireysel Bankacılık
Müşteri Temsilcisi

Şekil 7: Bireysel Bankacılık İş Ailesi Kariyer Yolu
Şekil 7 incelendiğinde, bireysel bankacılık iş ailesindeki iş pozisyonlarının sıralanmış
hâli görülmektedir. Buna göre bireysel bankacılık iş ailesinde, bireysel bankacılık müşteri
temsilcisi en altta yer almaktadır. Bireysel bankacılık müşteri temsilciliği pozisyonunun bir
üstünde bireysel bankacılık portföy yöneticisi bulunmaktadır. Bireysel bankacılık portföy
yöneticiliğinin bir üstündeki pozisyon ise şube yöneticisi pozisyonudur.
Kariyer yollarının belirlenmesinde iş aileleri içinde kariyer yollarının belirlenmesinden
sonraki aşama ise iş aileleri arasındaki kariyer yollarının belirlenmesidir. Şekil 7’de bireysel
bankacılık iş ailesi ile kurumsal bankacılık iş ailesi arasındaki kariyer yollarına örnek
verilmiştir.
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Bireysel Bankacılık İş Ailesi

Kurumsal Bankacılık İş Ailesi

Şube Yöneticisi

Şube Yöneticisi

Bireysel Bankacılık
Portföy Yöneticisi

Kurumsal Bankacılık
Portföy Yöneticisi

Bireysel Bankacılık
Müşteri Temsilcisi

Kurumsal Bankacılık
Müşteri Temsilcisi

Şekil 8: Bireysel ve Kurumsal Bankacılık İş Aileleri Arasındaki Kariyer Yolları
Şekil 8 incelendiğinde, bireysel bankacılık iş ailesi ile kurumsal bankacılık iş ailesi
arasındaki kariyer yollarının belirlenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin; bireysel bankacılık
portföy yöneticisi ile kurumsal bankacılık portföy yöneticisi arasındaki bağlantı (çizgi), iki iş
ailesi arasındaki kariyer yolunu göstermektedir. Buna göre bireysel bankacılık portföy
yöneticisi iş pozisyonunda çalışan birinin, kurumsal bankacılık portföy yöneticisi iş
pozisyonuna geçebileceği anlaşılmaktadır.
Kariyer yollarının belirlenmesindeki son aşama ise oluşturulan kariyer yollarının tek
bir sistem içinde birleştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.2. Kariyer Yollarının Türleri
Bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralanması şeklinde tanımlanan (Greenhaus, Callanan
ve Goldshack, 2009) kariyer yollarının nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi verildikten
sonra kariyer yollarının türleri de açıklanmalıdır.
Kariyer yollarının türleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.


Dikey kariyer yolu



Yatay kariyer yolu



İkili kariyer yolu
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4.2.1. Dikey Kariyer Yolu
Kariyer yolu, yukarıdaki kısımda da açıklandığı üzere, bir örgütteki iş pozisyonlarının
sıralanması şeklinde tanımlanmaktadır. Dikey kariyer yolu, kariyer yolunun yukarı doğru
ilerlemeleri içerecek şekilde yapılandırılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Örneğin Şekil 7’de yer alan kariyer yolunun dikey kariyer yolunu temsil ettiği
görülmektedir. Dikey kariyer yoluna bir başka örnek ise Şekil 9’da sunulmuştur.

Satış Müdürü

Satış Müdür Yardımcısı

Satış Şefi

Satış Uzmanı

Satış Uzman Yardımcısı

Şekil 9: Dikey Kariyer Yolu Örneği
Şekil 9’da bir örgütteki satış bölümüyle ilgili iş pozisyonlarına ilişkin kariyer yolu
sunulmuştur. Bu kariyer yolunun, sadece yukarı doğru ilerlemeleri içerecek şekilde
yapılandırıldığı için dikey kariyer yolu olduğu ifade edilebilir. Şekil 9’daki kariyer yolunun da
dikey kariyer yolunun bir örneği olduğu yukarıda belirtilmiştir. Ancak Şekil 9’da kariyer yolu
farklı bir imgelemeyle gösterilmiştir.
Şekil 9 incelendiğinde iş pozisyonlarının sıralanış şeklinin merdiveni, her bir iş
pozisyonunun da basamakları andırdığı görülecektir. Buna göre dikey kariyer yolunun,
kariyer basamaklarının çıkılmasıyla da tasvir edildiği belirtilebilir.
Kariyer yolları, bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralamasını ifade ettiği gibi aynı
zamanda kişilerin kariyerlerinde takip ettikleri yolları da simgeler. Buna göre bir kişinin dikey
kariyer yolunu takip ettiği söylenirse, buradan anlaşılması gereken şey; bu kişinin kariyerini
yükselerek sürdürdüğüdür.
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4.2.2. Yatay Kariyer Yolu
Yatay kariyer yolu, kariyer
yapılandırılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

yolunun

yatay

ilerlemeleri

içerecek

şekilde

Örneğin Şekil 8’de yer alan bireysel bankacılık ve kurumsal bankacılık portföy
yöneticisi iş pozisyonları arasında yatay ilerlemeler gösterilerek yatay kariyer yoluna atıfta
bulunulmuştur.
Kariyer yollarının bireysel düzeyde, kişilerin kariyerlerinde takip ettikleri yolları ifade
ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Buna göre bir kişinin yatay kariyer yolunu takip ettiği
söylenirse, bu kişinin kariyerinde yatay ilerlemeler gerçekleştirdiği anlaşılacaktır.

4.2.3. İkili Kariyer Yolu
İkili kariyer yolu, özellikle mühendis, kimyager, araştırmacı, yazılım uzmanı vb.
teknik personel için geliştirilmiş kariyer yoluna işaret etmektedir (Hill, 1992). Örgütlerde
teknik personele, çoğunlukla kendi teknik uzmanlık alanlarında ilerleyebilecekleri kariyer
yolları sunulmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, örgütlerin teknik personellerinin yüksek
uzmanlık düzeylerinden yararlanmak istemeleridir. Şekil 10’da teknik personele ilişkin bir
kariyer yolu örneği sunulmuştur.

Teknoloji Direktörü

Kıdemli Uzman
Mühendisi

Uzman Mühendis

Kıdemli Mühendis

Mühendis

Şekil 10: Teknik Personel Kariyer Yolu Örneği (Hill, 1992)
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Ancak kimi teknik personelin, her zaman teknik personel kariyer yolunda ilerlemek
istemediklerinin görülmesi üzerine teknik personellerin motivasyonlarının, iş ve kariyer
tatminlerinin sağlanması amacıyla ikili kariyer yolu geliştirilmiştir.
Şekil 11’de ikili kariyer yolunun bir örneği sunulmuştur.

Direktör

Teknoloji Direktörü

Uzman Yönetici

Kıdemli Uzman
Mühendis

Yönetici

Uzman Mühendis

Kıdemli Mühendis

Mühendis

Şekil 11: İkili Kariyer Yolu Örneği (Hill, 1992)
Şekil 11’de de görüldüğü gibi, ikili kariyer yolu sadece teknik personel kariyer
yolunda ilerlemek yerine yönetim kademelerine geçmek isteyen teknik personel için
geliştirilmiş kariyer yoluna işaret etmektedir. Buna göre teknik personel kariyer yolunda
kariyerine başlayan bir mühendis, ikili kariyer yolunu temel alarak hangi aşamada yönetim
basamağına geçebileceğini görme imkanına sahip olmaktadır.
Şekil 11 incelendiğinde, teknik personel kariyer yolunda ilerlemeye başlayan bir kişi,
kıdemli veya uzman mühendis olduğunda yönetici pozisyonuna geçebilecektir.
Her teknik personelin, muhakkak yönetim kademelerine geçme isteğinin olmadığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Buna göre teknik uzmanlığında devam etmek isteyen bir
mühendis, teknik personel kariyer yolunu takip edebilecektir.
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İkili kariyer yolunun, katı bir kariyer yoluna işaret etmediği belirtilmelidir. Buna göre
teknik personel kariyer yolundan yönetim kademelerine geçen bir kişinin istediği takdirde
tekrar teknik personel kariyer yoluna dönebileceğinin altı çizilmelidir (Hill, 1992).

4.3. Kariyer Yollarının Özellikleri
Kariyer yollarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir konu, kariyer
yollarının taşıması gereken özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kariyer yolları belirlenirken ilk aşamada iş analizlerinin yapılması gerektiği ifade
edilmiştir. Buna göre iş analizleri sonucunda ele edilen iş tanımları ve iş gereklerinin iş
ailelerinin oluşturulmasında önem taşıdığı görülmektedir. Kariyer yolları belirlendiğinde
yapılması gereken bir diğer şey ise kariyer yollarında bulunan her bir pozisyon için iş
gereklerine yer verilmesi gerektiği hususudur.
Kariyer yollarının taşıması gereken bir diğer önemli özellik ise kariyer yollarının
dikey veya yatay ilerleme imkanlarını gerçekçi bir şekilde gösterebilmesidir.
Kariyer yollarının dikey veya yatay ilerleme imkanlarını gösterebilmesinin yanı sıra
söz konusu ilerleme kriterlerinin neler olduğu da açık bir şekilde belirtilmelidir. İlerleme
kriterleri, her bir iş pozisyonuna göre farklılık gösterir. Uygulamada en çok kullanılan
ilerleme kriterlerinin, iş performansı, kıdem, deneyim ve kişinin potansiyeli olduğu
görülmektedir.
Son olarak kariyer yollarının, örgütte ve işlerde ortaya çıkabilecek değişiklikler göz
önüne alınarak gerektiğinde revize edilerek güncellenmesi de gerekmektedir.

4.4. Kariyer Yollarının Çalışanlara Yararları
Bir örgütte kariyer yollarının belirlenmiş olması hem çalışanlara hem de örgütlere
yarar sağlayacaktır (Snell ve Bohlander, 2009). İlk olarak kariyer yollarının, çalışanlar
açısından yararlarına bakıldığında, kariyer yollarının çalışanların örgütlerindeki ilerleme
imkanlarını görmeleri açısından önem taşıdığı ifade edilebilir.
Örneğin Şekil 8’e tekrar dönülecek olursa, bir bankada bireysel bankacılık müşteri
temsilcisi olarak çalışmaya başlayan bir kişi, bireysel bankacılık kariyer yolunda hangi
aşamalardan geçerek ilerleyebileceğini açık ve net bir şekilde görecektir. Kişi aynı zamanda
kurumsal bankacılık kariyer yoluna hangi aşamalarda geçebileceğini anlama imkanına da
sahip olacaktır. Bu açıdan bakıldığında kişinin kendisine kariyer hedeflerini daha net bir
şekilde koyabileceği ve bu hedefleri gerçekleştirme yolunda motivasyonunun daha yüksek
olacağı ileri sürülebilir.
Benzer şekilde Şekil 11’deki ikili kariyer yolu örneğine tekrar dönülecek olursa, bir
örgütte mühendis olarak çalışmaya başlayan kişi, hangi aşamalarda teknik personel kariyer
yolundan yönetim basamaklarına geçebileceğinin farkında olacaktır. Böylelikle kişi, işinden
ve kariyerinden daha kolay tatmin olup kariyer hedeflerini daha iyi belirleyebilecektir. Ancak
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kariyer yollarının belirlenmiş olmasının kişilere söz konusu yararları sağlayabilmesi için
birtakım konulara dikkat edilmelidir.
Kariyer yollarının taşıması gereken özelliklerin anlatıldığı kısımda vurgulandığı üzere
kariyer yollarındaki dikey veya yatay ilerleme kriterleri açık ve net bir şekilde belirlenmiş
olmalıdır. Buna göre kişi sadece kariyer yolundaki ilerleme imkanlarını görmekle
kalmayacak, aynı zamanda ilerlemesinin hangi koşullara bağlı olduğunu da anlayacaktır.
Örneğin Şekil 8’e tekrar dönülecek olursa, bireysel bankacılık müşteri temsilcisi
olarak çalışan bir kişi, portföy yöneticisi pozisyonuna yükselmesinin kriterlerinin iş
performansı, portföy yöneticiliği sertifika programına katılmış olması vb. kriterlere
dayandığını bilirse kariyer stratejilerini de bu yönde belirleyebilecektir.

4.5. Kariyer Yollarının Örgütlere Yararları
Kariyer yollarının belirlenmiş olması, çalışanların yanı sıra örgütlere de yarar
sağlamaktadır. Buna göre kariyer yolları sayesinde örgütteki ilerleme kriterlerini açık bir
şekilde gören çalışanların, motivasyonlarının artması ve kariyer hedeflerini yerine getirmek
için çaba göstermeleri iş performanslarına da yansıyacaktır. Böylelikle örgütler, verimliliği
yüksek iş gücünden yarar sağlama imkanına sahip olacaklardır.
Kariyer yollarında ilerlemek için çaba gösteren çalışanların, işten ayrılma niyetlerinin
azalması ve örgütlerine olan bağlılıklarının artması ise kariyer yollarının belirlenmiş
olmasının bir diğer yararı olarak ifade edilebilir. Ancak örgütlerin söz konusu yararları
sağlayabilmeleri için kariyer yollarındaki dikey veya yatay ilerleme kriterlerini de açık bir
şekilde belirlemeleri ve bu kriterlere uymaları da önem taşımaktadır.
İlerleme kriterlerinin açık bir şekilde yer almaması veya yer aldığı halde örgütlerin bu
kriterlere dayanmayan kararlar vermeleri, çalışanların adalet algılarını zedeleyebileceği gibi
motivasyonlarının düşmesine, örgütlerine olan bağlılıklarının azalmasına ve işten ayrılma
niyetlerinin artmasına da neden olabilecektir.
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Uygulamalar
1)
araştırınız.

İleride çalışmak istediğiniz işi düşününüz. Bu işe ilişkin kariyer yolunu
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Uygulama Soruları
1)
Araştırmanız doğrultusunda bilgi sahibi olduğunuz kariyer yolunu şekiller
yardımıyla çizmeye çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kariyer yollarının belirlenmesinde öncelikle iş analizlerinin yapılması
gerektiğini, iş analizleri sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda işler arasındaki
benzerlik ve farklıların belirlenmesi gerektiğini öğrendik. İşler arasındaki benzerliklerden
yola çıkılarak iş ailelerin oluşturulduğunu, iş ailelerinin içinde ve arasında kariyer yollarının
belirlendiğini öğrendik. Dikey, yatay ve ikili kariyer yollarınını tanımlamayı öğrendik.
Kariyer yollarının taşıması gereken özellikleri öğrendik. Kariyer yollarının hem çalışanlar
hem de örgütler açısından yararlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi teknik personel için geliştirilmiş kariyer yoludur?
a) Dikey kariyer
b) Yatay kariyer
c) İkili kariyer
d) Çoklu kariyer
e) Teknik kariyer
2) İşlerin benzerlikleri doğrultusunda bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapılar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş analizi
b) İş tanımı
c) İş gerekleri
d) İş ailesi
e) İş akrabası
3) Aşağıdakilerden hangisi işin tanıtılması amacıyla işin içerdiği görev, sorumluluk
ve çalışma koşullarının yazılı hâle getirilmesi olarak tanımlanmaktadır?
a) İş tanımı
b) İş ailesi
c) İş gerekleri
d) İş analizi
e) Kariyer yolu
4) Aşağıdakilerden hangisi kariyer yollarının taşıması gereken özelliklerden biri
değildir?
a) Dikey ilerleme imkânlarını göstermesi
b) Yatay ilerleme kriterlerini göstermesi
c) Gerektiğinde revize edilebilir olması
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d) Bir kere belirlendiğinde bir daha değiştirilmemesi
e) İş analizleri sonucunda elde edilen iş tanımları ve iş gerekleri dikkate alınarak
hazırlanması
5) Bir işi gerektiği şekilde yapabilmesi için kişide bulunması gereken özellikler ne
olarak adlandırılmaktadır?
a) İş tanımı
b) İş gerekleri
c) İş analizi
d) Kariyer yolu
e) İş ailesi
6)
Aşağıdakilerden hangisi, ikili kariyer yollarının geliştirilmesinin nedenlerinden
biri değildir?
a)

Teknik personelin iş tatmininin sağlanması

b)

Teknik personelin kariyer tatmininin sağlanması

c)

Teknik personelin motivasyonunun sağlanması

d)

Teknik personelin işgücü devrinin sağlanması

e)

Teknik personelin yüksek uzmanlık düzeyinden yararlanılması

7)
İkili kariyer yolunda, teknik personel kariyer yolundan yönetim kademelerine
geçen bir kişinin istediği takdirde tekrar teknik personel kariyer yoluna dönebileceği göz
önüne alındığında, ikili kariyer yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)

Esnek olduğu

b)

Katı olduğu

c)

Seçim şansı sunmadığı

d)

Sınırlayıcı olduğu

e)

Tekdüze olduğu

8)
ABC Bankasının Beyazıt Şubesinde Bireysel Bankacılık Portföy Yöneticisi
olarak çalışan Sermin Hanım, aynı şubede Kobi Bankacılığı Portföy Yöneticisi pozisyonuna
getirilir. Sermin Hanım, hangi kariyer yolunu takip etmiştir?
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a)

Dikey kariyer yolu

b)

Yatay kariyer yolu

c)

İkili kariyer yolu

d)

Kişisel kariyer yolu

e)

Örgütsel kariyer yolu

9)
KKK Şirketinde muhasebe uzman yardımcısı olarak çalışan Mehmet Bey aynı
şirkette muhasebe uzmanı pozisyonuna getirilir. Mehmet Bey, hangi kariyer yolunu takip
etmiştir?
a)

İkili kariyer yolu

b)

Yatay kariyer yolu

c)

Kişisel kariyer yolu

d)

Dikey kariyer yolu

e)

Örgütsel kariyer yolu

10)
Örgütlerde ilerleme kriterlerinin açık bir şekilde yer almaması, aşağıdakilerden
hangisine neden olmaz?
a)

Bağlılıkta azalma

b)

Motivasyonda artış

c)

Adalet duygusunun zedelenmesi

d)

İşten ayrılma niyetinde artış

e)

Verimlilikte artış

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) b, 6) d, 7) a, 8) b, 9) d , 10) b
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5. TERFİ VE NAKİL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Terfi ve Nakil (Transfer)
5.2. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararları
5.3. Terfi ve Nakil (Transfer) Kriterleri
5.4. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararlarının Çalışanlara Yararları
5.5. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararlarının Örgütlere Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Terfi etmek ne anlama gelmektedir?
2) Nakil ile sizce ne kastedilmektedir?
3) Kariyer yolları bölümünde öğrendiklerinizle terfi ve nakil kavramları arasında
bağlantı kurmaya çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Terfi ve Nakil (Transfer)

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Terfi ve nakil (transfer) kavramlarını Ders notlarının okunması
açıklayabilmek ve kariyer yolları ve şekillerin incelenmesi
üzerinde gösterebilmek

Terfi ve Nakil (Transfer) Terfi ve nakil (transfer) kararlarıyla Ders notlarının okunması
Kararları
işgören
alımı
arasındaki
farkı ve verilen örneklerin
incelenmesi
açıklayabilmek
Terfi ve Nakil (Transfer) Terfi ve nakil (transfer) kriterlerini Ders notlarının okunması
ve verilen örneklerin
Kriterleri
kavrayabilmek
incelenmesi
Terfi ve Nakil (Transfer) Terfi ve nakil (transfer) kararlarının Ders notlarının okunması
Kararlarının Çalışanlara çalışanlara ne gibi yararları olduğunu ve verilen örneklerin
incelenmesi
Yararları
açıklayabilmek
Terfi ve Nakil (Transfer) Terfi ve nakil (transfer) kararlarının Ders notlarının okunması
Kararlarının
Örgütlere örgütlere ne gibi yararları olduğunu ve verilen örneklerin
anlayabilmek
incelenmesi
Yararları
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Anahtar Kavramlar


Terfi



Nakil
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle terfi ve nakil (transfer) kavramları tanımlanacaktır. Daha sonra
terfi ve nakil (transfer) kararlarının, işe alım kararlarından farkı açıklanacaktır. Terfi ve nakil
(transfer) kriterlerinin üzerinde durulacaktır. Son olarak terfi ve nakil (transfer) kararlarının
hem çalışanlara hem de örgütlere yararları anlatılacaktır.
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5.1. Terfi ve Nakil (Transfer)
Terfi ve nakil (transfer) kararları, gerek çalışanlar gerekse örgütler açısından önem
taşımaktadır. Terfi ve nakil (transfer) kararları, kariyer yolları konusuyla da doğrudan
bağlantılıdır. Bu nedenle kariyer yolunun tanımına tekrar geri dönülecek olursa kariyer
yolunun, bir örgütteki iş pozisyonlarının sıralanması şeklinde açıklandığının hatırlanması
gerekmektedir (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).
Dikey kariyer yolu, kariyer yolunun yukarı doğru ilerlemeleri içerecek şekilde
yapılandırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Buna göre dikey kariyer yolunda yer alan iş
pozisyonları, statü, yetki ve sorumluluklarına göre aşağıdan yukarı doğru sıralanırlar.

İnsan Kaynakları Müdürü

Kıdemli İşe Alım Uzmanı

İşe Alım Uzmanı

İşe Alım Uzman Yardımcısı

Şekil 12: İnsan Kaynakları Departmanı Kariyer Yolu Örneği 1
Şekil 12’de insan kaynakları departmanına ilişkin dikey kariyer yolu örneği
sunulmuştur. Dikey kariyer yolunda yer alan iş pozisyonları, yukarıda da belirtildiği üzere,
statü, yetki ve sorumluluklarına göre aşağıdan yukarı doğru sıralanmaktadırlar. Buna göre işe
alım uzman yardımcısının, kariyer yolunun en altında yer almasından hareketle statü, yetki ve
sorumluluklarının diğerlerine kıyasla daha az olacağı belirtilebilir. İnsan kaynakları
müdürünün ise kariyer yolunun en üstünde bulunmasından hareketle statü, yetki ve
sorumluluklarının diğerlerine kıyasla daha fazla olacağı düşünülmektedir.
Dikey kariyer yolunda yer alan iş pozisyonlarının, statü, yetki ve sorumluluklarının
yanı sıra ücretlerine göre de aşağıdan yukarı doğru sıralanmaları beklenmektedir. Buna göre
işe alım uzman yardımcısının, kariyer yolunun en altında yer almasından hareketle ücretinin
diğerlerine kıyasla daha düşük olması beklenirken, insan kaynakları müdürünün ise kariyer
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yolunun en üstünde bulunmasından hareketle ücretinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olması
gerekmektedir.
Dikey kariyer yolunda, iş pozisyonlarının statü, ücret, yetki ve sorumluluklar
açısından nasıl sıralandıkları açıklandıktan sonra terfinin tanımlanmasına geçilmelidir. Terfi,
bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeydeki bir pozisyona
yükseltilmesi anlamına gelmektedir (Acar, 2013).
Şekil 12’ye tekrar dönülecek olursa, işe alım uzman yardımcısının işe alım uzmanı
pozisyonuna getirilmesinin terfi ettirilmesi anlamına geleceği ifade edilebilir. Benzer şekilde,
işe alım uzmanının, kıdemli işe alım uzmanı pozisyonuna, kıdemli işe alım uzmanın ise insan
kaynakları müdürü pozisyonuna getirilmesi yine terfiye işaret etmektedir.
Yatay kariyer yolu, kariyer yolunun yatay ilerlemeleri içerecek şekilde
yapılandırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Buna göre yatay kariyer yolunda yer alan iş
pozisyonları, statü, yetki ve sorumlulukları açısından aynı düzeyde yer almaktadırlar.

İnsan Kaynakları Müdürü

Kıdemli İşe Alım Uzmanı

Kıdemli Eğitim ve Geliştirme
Uzmanı

İşe Alım Uzmanı

Eğitim ve Geliştirme Uzmanı

İşe Alım Uzman Yardımcısı

Eğitim ve Geliştirme Uzman
Yardımcısı

Şekil 13: İnsan Kaynakları Departmanı Kariyer Yolu Örneği 2

Şekil 13’te insan kaynakları departmanına ilişkin hem dikey kariyer hem de yatay
kariyer yolları gösterilmektedir. Buna göre kariyer yolunda gösterilen işe alım uzmanıyla
eğitim ve geliştirme uzmanı arasındaki bağlantı, iki pozisyon arasındaki yatay kariyer yolunu
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göstermektedir. Benzer şekilde, kıdemli işe alım uzmanıyla kıdemli eğitim geliştirme uzmanı
pozisyonları arasında da yatay kariyer yolu bulunmaktadır.
Yatay kariyer yolunda yer alan iş pozisyonları, yukarıda da belirtildiği üzere, statü,
yetki ve sorumlulukları açısından aynı düzeyde yer almaktadır. Buna göre işe alım uzmanıyla
eğitim ve geliştirme uzmanı pozsiyonlarının aynı düzeyde bulunmasından hareketle statü,
yetki ve sorumluluklarının birbirleriyle benzer nitelikler taşıyacağı ileri sürülebilir.
Yatay kariyer yolunda yer alan iş pozisyonlarının, statü, yetki ve sorumluluklarının
aynı düzeyde olmasının yanı sıra ücretlerinin de birbirine az çok yakın olması
beklenmektedir. Buna göre işe alım uzmanıyla eğitim ve geliştirme uzmanının farklı kariyer
yollarının aynı düzeyinde bulunmasından hareketle ücretlerinin aşağı yukarı aynı olabileceği
düşünülmektedir.
Yatay kariyer yolunda, iş pozisyonlarının statü, ücret, yetki ve sorumluluklar açısından
aynı düzeyde olmaları gerektiği açıklandıktan sonra nakil (transfer) kavramının tanımına
geçilmelidir. Nakil ya da transfer, bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından aynı
düzeydeki bir pozisyona geçirilmesi anlamına gelmektedir (Acar, 2013).
Şekil 13’e tekrar dönülecek olursa, eğitim geliştirme uzmanının işe alım uzmanı
pozisyonuna getirilmesi, nakil ya da bir diğer adıyla transfere işaret etmektedir. Benzer
şekilde, kıdemli eğitim geliştirme uzmanının, kıdemli eğitim uzmanı pozisyonuna getirilmesi
de nakil ya da transferi göstermektedir.
Nakil (transfer), Şekil 13’te görüldüğü gibi aynı departman içindeki farklı kariyer
yolları arasındaki yatay hareketlerle gerçekleştirilebilir. Ancak nakil (transfer), her zaman bu
şekilde gerçekleşmeyebilir. Buna göre çalışanların birbirine yakın departmanlardaki statü,
ücret, yetki ve sorumluluk açısından aynı düzeydeki işlere geçirilmesiyle de nakil (transfer)
gerçekleştirilebilir (Acar, 2013).
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Finans Müdürü

Muhasebe Müdürü

Kıdemli Finans Uzmanı

Kıdemli Muhasebe Uzmanı

Finans Uzmanı

Muhasebe Uzmanı

Finans Uzman Yardımcısı

Muhasebe Uzman Yardımcısı

Şekil 14: Finans ve Muhasebe Departmanları Arasındaki Yatay Kariyer Yolları
Şekil 14’te birbirine yakın iki departman olan finans ve muhasebe departmanları
arasındaki yatay kariyer yolları ve nakil (transfer) imkânları gösterilmektedir. Şekil 14’e göre
muhasebe uzmanıyla finans uzmanı pozisyonları birbirleriyle statü, yetki ve sorumlulukları
açısından aynı düzeyde bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir çalışanın muhasebe uzmanlığından
finans uzmanlığına getirilmesi yatay bir hareketi başka bir deyişle nakli (transfer)
göstermektedir. Benzer şekilde, bir çalışanın kıdemli muhasebe uzmanlığından kıdemli finans
uzmanlığına getirilmesi de yatay bir hareketi başka bir deyişle nakli (transfer) ifade
etmektedir.

5.2. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararları
Terfi ve nakil (transfer) kararlarıyla ilgili bilgi verilmeden önce örgütsel kariyer
yönetiminin ne anlama geldiği tekrar hatırlanmalıdır. Örgütsel kariyer yönetimi, örgütün
ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların kariyer gelişimlerinin sağlanması ve örgütün yatay ve
dikey hiyerarşi kademelerindeki ilerlemelerinin yönetilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır
(Armstrong ve Taylor, 2014). Çalışanların örgütün dikey ve yatay hiyerarşi kademelerindeki
ilerlemeleri, terfi ve nakil kararlarıyla gerçekleştirilmektedir.
Terfi, giriş düzeyi dışında boşalan işlerin doldurulması için sıklıkla başvurulan bir yol
olarak karşımıza çıkmaktadır (Acar, 2013). Şekil 9’a tekrar dönülecek olursa, işe alım uzman
yardımcılığının, kariyer yolunun en altında olmasından hareketle giriş düzeyindeki bir
pozisyona işaret ettiği belirtilebilir. Buna göre işe alım uzman yardımcılığı pozisyonunun
doldurulmasında örgüt, dışarıdan çalışan alımı yapma yoluna gideceklerdir. İşe alım uzmanı
ya da kıdemli işe alım uzmanı pozisyonları boşaldığında ise örgüt, bu pozisyonları kendi
içinden ya da dışından doldurma yoluna gidebilir. Söz konusu pozisyonların örgüt içinden
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doldurulması, terfi veya nakil (transfer) kararlarına işaret etmektedir. Örgüt dışından
doldurulması ise çalışan alımına gidilmesi anlamına gelmektedir.
Giriş düzeyi dışında boşalan pozisyonların doldurulmasında, doğrudan çalışan alımına
gitmek yerine bu pozisyonların terfi veya nakille (transfer) doldurulması önerilmektedir (Snell
ve Bohlander, 2009). Çalışan alımı, işe giriş düzeyi dışındaki boşalan pozisyonlar örgüt
içinden doldurulamadığı takdirde ve giriş düzeyindeki işlerin doldurulmasında önerilen bir
yoldur. Boşalan pozisyonlara örgüt içinden terfi veya nakil ile gelebilecek çalışanları olduğu
halde doğrudan çalışan alımına giden örgütlerde, bu pozisyonlara gelmeye bekleyen
çalışanların moral, motivasyon, iş performansı ve örgütlerine bağlılıklarında düşüş meydana
gelebilir.
Terfi ve nakil kararlarında bir diğer önemli husus ise örgüt içinden doldurulmasına
karar verilen iş pozisyonlarının çalışanlara duyurulmasının gerekliliğidir. Böylelikle söz
konusu pozisyonla ilgilenen her bir çalışan bu durumdan haberdar olacak ve bu pozisyona
geçmek için başvuruda bulunabilecektir. Boş pozisyonların, çalışanlara duyurulmaması ise bu
pozisyonlara geçmeye istekli çalışanlarda adaletsizlik algısı ortaya çıkarak çalışanların moral,
motivasyon, iş performansı ve örgütlerine bağlılıklarında düşüşe neden olabilir (Acar, 2013).
Boş pozisyonların örgüt içinde duyurulması, günümüzde genellikle Intranet
aracılığıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunun yanı sıra örgütün belirli aralıklarla
çıkardığı bültenler de boş pozisyonların duyurulmasında kullanılabilir (Snell ve Bohlander,
2009).

5.3. Terfi ve Nakil (Transfer) Kriterleri
Örgütte boşalan pozisyonların terfi veya nakil (transfer) yoluyla doldurulmasına karar
verilmesi kadar önem taşıyan bir diğer husus ise terfi veya nakil (transfer) kriterlerinin
belirlenmesidir.
Kariyer yollarının taşıması gereken özelliklerde de vurgulandığı üzere kariyer
yollarındaki dikey (terfi) veya yatay (nakil) ilerleme kriterlerinin de belirlenmesi ve
çalışanların bu kriterler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Terfi veya nakil (transfer) kriterlerinin bulunmaması veya varsa bile açık olmaması
çalışanların adalet algılarını zedeleyecek bir ortamın oluşmasına neden olacaktır (Lemons ve
Jones, 2001).
Örgütlerin
sıralanmaktadır.

terfi



Kıdem



İş performansı



Potansiyel

kararlarında

dikkate

alabilecekleri

kriterler

aşağıdaki

gibi
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Kıdem, bir kişinin çalışma süresine işaret etmektedir. Kıdem, çalışma kıdemi, örgüt
kıdemi, departman kıdemi, pozisyon kıdemi olarak dört başlık altında incelenebilir. Çalışma
kıdemi, kişinin kaç yıldır iş hayatında olduğunu göstermektedir. Örgüt kıdemi ise kişinin kaç
yıldır o örgütte çalıştığına işaret etmektedir. Departman kıdemi, kişinin o departmanda kaç
yıldır görev yaptığını gösterirken, pozisyon kıdemi ise kişinin söz konusu pozisyonda kaç
yıldır çalıştığını temsil etmektedir (Acar, 2013). Terfi kararlarında, kıdemin gözetilmesi
önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıdem aynı zamanda deneyimin de bir
göstergesi olarak ele alınabilir.
İş performansı, kişinin belirli bir dönemde işini yerine getirirken gösterdiği çıktılar,
davranışlar ve çaba olarak tanımlanmaktadır (Motowidlo, 2003). Örgütlerde kişilerin yüksek
iş performansı göstermeleri hedeflenmektedir. Terfinin, bir çalışanın statü, ücret, yetki ve
sorumluluk açısından daha üst düzeydeki bir pozisyona yükseltilmesi anlamına geldiği göz
önüne alındığında bir tür ödüle işaret ettiği ifade edilebilir. Buna göre terfi kararlarında
çalışanların gösterdikleri iş performansının önemli bir kriter olduğu görülmektedir.
Terfi kriterlerinden bir diğeri de çalışanın potansiyelidir. Potansiyel ile kişinin neler
yapabileceği, neleri başarabileceği ve hangi sorumlulukların üstesinden gelebileceği
kastedilmektedir. Kimi çalışanların mevcut pozisyonlarında iyi bir iş performansı gösterdiği
halde bir üstteki pozisyonu yerine getirebilecek potansiyele sahip olmadıkları görülmektedir.
Bu doğrultuda potansiyel de dikkate alınması gereken bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır
(Acar, 2013).
Terfi kararlarının etkin bir şekilde verilebilmesi için kıdem, iş performansı ve
potansiyel kriterlerinin bir arada kullanılması önerilmektedir.
Çalışanların söz konusu kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının tespit edilmesinde
farklı kaynaklara başvurulabilir. Buna göre iş performansı kriteri açısından performans
değerlendirme sonuçlarına sıklıkla başvurulduğu görülmektedir. Kıdem, örgütün kayıtlarından
kolaylıkla tespit edilebilir. Çalışanın potansiyelinin belirlenmesinde ise değerlendirme
merkezi (assesment center) yönteminden yararlanılabilir (Acar, 2013). Çalışanların
potansiyellerinin belirlenmesinde yine performans değerlendirmeden yararlanılabilir (Uyargil,
2013).
Terfi kriterlerinin belirlenmesi ve çalışanların bu kriterler hakkında bilgilendirilmeleri,
terfi kararlarının etkinliğinde rol oynamaktadır. Ancak zaman zaman terfi kararlarının
verilmesinde kişiler arası ilişkilerden de etkilenildiği göze çarpmaktadır. Bu tip durumlarda
çalışanların adalet algılarını zedeleyecek bir ortamın oluşmasına neden olabilecektir (Lemosn
ve Jones, 2001).
Terfi kararlarının verilmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kişinin
yükselme isteğinin olup olmadığıdır. Örneğin; küçük bir çocuğu olan kadın çalışan, çocuğuna
daha fazla zaman ayırmak istediği için kendisine daha fazla yetki ve sorumluluk getirecek bir
pozisyona terfi etmek isteği içinde olmayabilir. Bu tip bir durumda kişinin terfi ettirilmesi
kişinin motivasyonunun düşmesi ve iş tatminsizliği yaşamasıyla sonuçlanacaktır.
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Nakil (transfer) kararlarına ilişkin kriterlerde de terfi kriterlerinde olduğu gibi iş
performansı ve potansiyel dikkate alınabilir. Yine nakil (transfer) kararlarında da kişilerin
istek ve beklentileri de dikkate alınmalıdır. Örneğin; Şekil 14’e tekrar dönülecek olursa
muhasebe departmanında muhasebe uzmanı olarak çalışan bir kişi, kariyerine finans
departmanında devam etmek istiyorsa boşalan finans uzmanı pozisyonuna geçmeye istekli
olacaktır. Bu doğrultuda kişilerin istek ve beklentilerinin dikkate alınması gereken önemli bir
kriter olduğu vurgulanmalıdır.

5.4. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararlarının Çalışanlara Yararları
Terfi etmek, statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından bir üst pozisyona yükselmek
anlamına geldiği için çalışanlar açısından bir tür ödül mekanizması olarak görülmektedir.
Buna göre çalışanlar, terfi yoluyla ödüllendirildiklerini düşünmektedirler. Böylelikle terfinin
kişilerin moral, motivasyon, iş ve kariyer tatminlerinde yükseliş gözlemlenebilir.
Terfi edemeyen çalışanlar açısından bakıldığında ise özellikle de terfi kriterlerinde
belirsizlik söz konusuysa, bu çalışanların moral, motivasyon, iş ve kariyer tatminlerinde düşüş
ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda terfi kararlarının, çalışanlara yarar sağlaması için terfi
kriterlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Nakil kararları da özellikle kariyer yolunu değiştirmek isteyen çalışanlar açısından iş
ve kariyer tatmini sağlaması açısından yararlı olmaktadır.

5.5. Terfi ve Nakil (Transfer) Kararlarının Örgütlere Yararları
Terfi ve nakil kararları, yukarıdaki kısımlarda da açıklandığı üzere, örgütlerin boşalan
pozisyonları mevcut çalışanlarıyla doldurmalarına işaret etmektedir. Buna göre boşalan
pozisyonların doldurulmasında doğrudan örgüt dışına yönelmemek ve öncesinde bu
pozisyonlara gelebilecek çalışanlara fırsat tanımak çalışanların örgütlerine bağlılıklarını
arttırması ve işten ayrılma niyetlerini azaltması açısından örgütlere yarar sağlamaktadır.
Terfi ve nakil kararlarının, aynı zamanda çalışan alımına göre daha düşük maliyetli
olduğu da görülmektedir. Çalışan alımında, iş ilanlarının verilmesi, olası adayların tespiti, işe
alma görüşmelerinin gerçekleştirilmesi gibi süreçlerden geçilmektedir. Bu süreçlerin, boşalan
pozisyonların doldurulmasını daha maliyetli hâle getirdiği ifade edilebilir (Acar, 2013).
Boşalan pozisyonların terfi veya nakil yoluyla doldurulmasının, çalışan alımına
kıyasla başka bir yararı ise seçim kararının daha isabetli olmasını sağlayabilmesidir. Terfi ve
nakilde örgütün mevcut çalışanlarının gerek iş performansı gerekse potansiyeli ilgili çok daha
doğru bilgilerin elde edilebileceği belirtilmektedir.
Terfi ve nakil kararlarıyla yeni pozisyonlarına gelen kişiler, dışarıdan bu pozisyonlara
getirilen kişilere kıyasla örgütü daha iyi tanıyacaklarından örgüte alışma sorunu
yaşamayacaklardır.
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Terfi ve nakil kararlarının başka bir yararı ise mevcut çalışanların örgütlerinde
yükselme şansı olduğunu görmeleridir. Ancak yukarıda da vurgulandığı gibi terfi ve nakil
kriterleri açık ve net değilse terfi ve nakil kararlarının beklenenin aksine çalışanların
örgütlerine olan bağlılıklarını azaltacağı ileri sürülebilir.
Terfi ve nakiller ayrıca orta ve üst düzey yönetim kademelerine örgütün kendi içinde
yönetici yetiştirilmesinde kullanılabilir. Buna göre kişilerin terfi ederek daha fazla yetki ve
sorumluluk üstlenmeleri, onları yönetim kademelerine hazırlayacak iyi bir deneyim fırsatı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1)
İleride çalışmak istediğiniz işi düşününüz. Bu işteki terfi ve nakil (transfer)
fırsatlarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Araştırmanız doğrultusunda bilgi sahibi olduğunuz işteki terfi ve nakil
(transfer) imkanlarını kariyer yolunda şekiller yardımıyla göstererek çizmeye çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, terfi ve nakil (transfer) kavramlarını tanımlamayı ve kariyer yolları
üzerinde göstermeyi öğrendik. Terfi ve nakil (transfer) kararlarının işe alımlardan farkını
öğrendik. Terfi ve nakil (transfer) kriterlerinin neler olduğunu öğrendik. Terfi ve nakil
(transfer) kararlarının çalışanlara ve örgütlere yararlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeydeki bir
pozisyona yükseltilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nakil (transfer)
b) Terfi
c) Dikey kariyer yolu
d) Yatay kariyer yolu
e) Kariyer yolu
2) Aşağıdakilerden hangisi, iş pozisyonlarının, statü, yetki ve sorumlulukları
açısından aynı düzeyde yer almasına işaret eder?
a) Terfi
b) Nakil (Transfer)
c) Yatay kariyer yolu
d) Dikey kariyer yolu
e) Bireysel kariyer yolu
3) Aşağıdakilerden hangisi, bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından
aynı düzeydeki bir pozisyona getirilmesi olarak tanımlanmaktadır?
a) Yatay kariyer yolu
b) Dikey kariyer yolu
c) Nakil (transfer)
d) Terfi
e) Örgütsel kariyer yolu
4) Giriş düzeyindeki işlerin doldurulmasında aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
a) İşe alım
b) Terfi
c) Nakil (Transfer)
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d) İkili kariyer yolu
e) Dikey kariyer yolu
5) Nakil (transfer) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Aynı departman içinde gerçekleşemez.
b) Bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeydeki bir
pozisyona geçirilmesini ifade eder.
c) Nakil (transfer) kararlarında çalışanın isteği göz önüne alınmalıdır.
d) Farklı departmanlar arasında gerçekleşemez.
e) Yatay kariyer yoluna işaret etmez.
6)

Örgütlerde hangi boş pozisyon terfi ile doldurulamaz?

a)

Orta kademe pozisyonları

b)

Üst kademe pozisyonları

c)

Giriş düzeyindeki pozisyonlar

d)

Tepe yönetim pozisyonları

e)

Ara kademe pozisyonları

7)
“Kişinin neler yapabileceği, neleri başarabileceği ve hangi sorumlulukların
üstesinden gelebileceği” anlamına gelen terfi kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kıdem

b)

İş performansı

c)

Heves

d)

Potansiyel

e)

Beklenti

8)
edilmez?

Örgütlerde nakil kararlarının verilmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat

a)

İş performansı

b)

Potansiyel
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c)

Kişilerin isteği

d)

Aile beklentileri

e)

Kişilerin beklentileri

9)

Terfi, aynı zamanda bir tür ............................... mekanizmasına işaret eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)

Ödül

b)

Performans değerlendirme

c)

Değerlendirme merkezi

d)

İş analizi

e)

İş tanımı

10)
Terfi kararlarının, orta ve üst yönetim kademelerine yönetici yetiştirilmesini
sağlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kişilerin terfi ettiklerinde kariyerlerinden daha fazla tatmin olmaları

b)

Kişilerin terfi ettiklerinde daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenmeleri

c)

Kişilerin terfi ettiklerinde daha fazla motive olmaları

d)

Kişilerin terfi ettiklerinde daha fazla örgütlerine bağlanmaları

e)

Kişilerin terfi ettiklerinde kariyerlerine daha fazla bağlanmaları

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) c, 4) a, 5) c, 6) c, 7) d, 8) d, 9) a, 10) b
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6. KARİYER EVRELERİ

106

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

6.2.

Kariyer Evreleri
6.1.1.

Keşfetme Evresi

6.1.2.

Kurma Evresi

6.1.3.

Sürdürme Evresi

6.1.4.

Çözülme Evresi

Kariyer Evrelerinin Örgütsel Kariyer Yönetimindeki Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kişiler, kariyerlerinde sizce hangi evrelerden geçerler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Kariyer Evreleri

Kariyer evrelerini tanımlayabilmek, Ders notlarının okunması ve
keşfetme, kurma, sürdürme ve tabloların incelenmesi
çözülme evrelerini açıklayabilmek

Kariyer Evrelerinin
Örgütsel Kariyer
Yönetimindeki Rolü

Kariyer evrelerinin örgütsel kariyer Ders
notlarının
yönetimindeki rolünü kavrayabilmek
okunması
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Anahtar Kavramlar


Kariyer evresi



Keşfetme evresi



Kurma evresi



Sürdürme evresi



Çözülme evresi
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Giriş
Bu bölümde, kişilerin yaşamları boyunca kariyerleriyle ilgili geçtikleri evreler olarak
kavramsallaştırılan keşfetme, kurma, sürdürme ve çözülme evreleri sırasıyla ele alınacaktır.
Her bir kariyer evresinin taşıdığı kendisine özgü nitelikler açıklanacaktır. Son olarak kariyer
evrelerinin, örgütsel kariyer yönetimindeki rolü üzerinde durulacaktır.
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6.1. Kariyer Evreleri
Kişiler, yaşamları boyunca kariyerleriyle ilgili çeşitli evrelerden geçerler. Bu evreler,
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Smart, 1998).


Keşfetme Evresi



Kurma Evresi



Sürdürme Evresi



Çözülme evreleri

Kariyer evrelerinin açıklanmasına geçilmeden önce örgütsel kariyer yönetiminin
amacı bir kez daha hatırlanmalıdır. Buna göre örgütsel kariyer yönetiminde, örgütlerin ve
çalışanların ihtiyaçlarının eşleştirilmesi ve bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu
amaç doğrultusunda, çalışanların hangi kariyer evresinde olduklarının bilinmesi, çalışanların
ihtiyaçlarının saptanmasında ve bu ihtiyaçların örgütlerin ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesinde
önem taşımaktadır.
Çalışanın kariyer evresi, örgütsel kariyer yönetimi konusunda da vurgulandığı gibi
profesyonel özellikler başlığı altında incelenmektedir (Snell ve Bohlander, 2009).

6.1.1. Keşfetme Evresi
Keşfetme evresi, kişinin ilgi alanları ve yeteneklerini keşfetmeye çalıştığı ve bu keşif
sonucunda, hangi işlerin kendisi için uygun olduğunu belirlemeye çabaladığı evre olarak
tanımlanmaktadır (Smart, 1998).
Keşfetme evresi, üç alt evreden oluşmaktadır (Arnold, 1997). Söz konusu üç alt evreye
ilişkin açıklamalar, Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: Keşfetme Evresinin Alt Evreleri
Alt Evreler

Açıklama

Kristalleşme
Evresi

Kristalleşme evresinde kişi, hangi işlerle ilgilendiğini belirler.
İlgilendiği işlerin ne gibi beceriler gerektirdiğini araştırır. Bu işlerin,
kendisine uygun olup olmadığını anlamaya çalışır.

Belirleme
Evresi

Belirleme evresinde kişi, kristalleşme evresinde araştırdığı işler
arasından spesifik bir seçim yapar.

Uygulama
Evresi

Uygulama evresinde kişi, belirlediği işe girebilmek için planlar yapar,
hedeflerini belirler ve bu işe girer.
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Tablo 5’te de görüldüğü gibi keşfetme evresinde, kişinin bir arayış içinde olduğu
dikkat çekmektedir. Buna göre keşfetme evresinde, kişinin hangi işlerin kendisi için uygun
olduğunu araştırdığı ve bu işler arasından seçim yapıp o işe girmeye çalıştığı görülmektedir.
Söz konusu nedenler doğrultusunda keşfetme evresine, kişilerin kariyerleriyle ilgili belirsizlik
ve istikrarsızlığın hâkim olduğu ileri sürülmektedir (Smart, 1998).

6.1.2. Kurma Evresi
Kurma evresi, kişinin keşfetme evresindeki arayışı sonucu bulmuş olduğu işte
çalışmaya başladığı evreyi temsil etmektedir (Smart, 1998). Kurma evresinde kişinin, kariyer
ilerlemesi ve gelişimiyle ilgilendiği belirtilmektedir.
Kurma evresi, Tablo 6’da da görüldüğü gibi üç alt evreden oluşmaktadır (Arnold,
1997).
Tablo 6: Kurma Evresinin Alt Evreleri
Alt Evreler

Açıklama

Karar

Bu evrede kişi, işine alışmaya çalışır ve girdiği işte kalıp
kalmayacağına karar verir.

Verme Evresi
Karar verme evresinde kişinin “İleride de bu işi yapmak istiyor
muyum?” sorusunu kendisine sorması gerekmektedir. Kişi
kendisine sorduğu bu soruya “Hayır, yapmak istemiyorum”
cevabını veriyorsa, kişinin işini, örgütünü, uzmanlık alanını veya
kariyerini değiştirmesi gerekecektir. Başka bir deyişle kişi, tekrar
keşfetme evresine geri dönecek ve tıpkı keşfetme evresinde
yaptığı gibi yapmak istediği işleri araştırmaya çalışacaktır
(Yarnall, 1998).
Kişi, “İleride bu işi yapmak istiyor muyum?” sorusuna “Evet,
yapmak istiyorum” cevabını veriyorsa sağlamlaştırma evresine
geçiş yapacaktır.
Sağlamlaştırma
Evresi

Karar verme evresinde, çalışmakta olduğu işi ileride de yapmak
istediğine karar veren kişinin geçeceği bir sonraki evrenin
sağlamlaştırma evresi olduğu görülmektedir.
Sağlamlaştırma evresinde kişi, işinde bilinen ve yetkin birisi
olmaya çaba gösterir. Bu amaçla işini daha iyi öğrenmeye ve
yapmaya çalışır.

İlerleme Evresi

Sağlamlaştırma evresinde işinde tanınmaya çalışan kişinin
geçeceği bir sonraki evre, ilerleme evresidir.
İlerleme evresinde kişi, terfi etmeye başka bir deyişle, şu andaki
işinden statü, ücret, yetki ve sorumluluk açısından daha üst bir
pozisyona geçmeye çalışır.
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Kurma evresinde, keşfetme evresindeki belirsizlik ve istikrarsızlığın yerini belirlilik ve
istikrarın aldığı ifade edilebilir (Smart, 1998).

6.1.3. Sürdürme Evresi
Sürdürme evresinde, kurma evresinin bir alt evresi olan karar verme evresindeki gibi
kişinin kendisine “Hayatımın geri kalanında bu işi yapmak istiyor muyum?” sorusunu
yöneltmesi gerekmektedir. Kişi kendisine sorduğu bu soruya “Hayır, yapmak istemiyorum”
cevabını veriyorsa, işini, örgütünü, uzmanlık alanını veya kariyerini değiştirmesi gerekecektir.
Başka bir deyişle kişi, tekrar keşfetme evresine geri dönecek ve tıpkı keşfetme evresinde
olduğu gibi yapmak istediği işleri araştırmaya çalışacaktır. Daha sonra da kurma ve sürdürme
evlerine geçiş yapacaktır (Lent, 2004).
Kişi, sürdürme evresinde kendisine sorduğu “Hayatımın geri kalanında bu işi yapmak
istiyor muyum?” sorusuna “Evet, yapmak istiyorum” cevabını veriyorsa sürdürme evresindeki
üç alt evreden birini yaşayacaktır (Lent, 2004).
Söz konusu üç alt evreye ilişkin açıklamalar, Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Sürdürme Evresinin Alt Evreleri
Alt Evreler

Açıklama

Tutma Evresi

Kimi kişiler, sürdürme evresinde tutma evresini yaşarlar (Lent,
2004). Tutma evresini yaşayan bir kişi, değişen teknoloji,
kendisinden daha genç çalışanlarla rekabet gibi dış baskılar
karşısında elde ettiği pozisyonunda kalmaya çaba gösterir (Arnold,
1997).

Güncelleme
Evresi

Kimi kişiler, sürdürme evresinde güncelleme evresini yaşarlar (Lent,
2004). Güncelleme evresi, tutma evresinin daha proaktif bir
versiyonuna işaret etmektedir. Buna göre güncelleme evresini
yaşayan bir kişi, meydana gelen değişikliklerin farkına vararak bilgi
ve becerilerini güncellemeye çalışır (Arnold, 1997).

Yenilik
(İnovasyon)
Evresi

Kimi kişiler, sürdürme evresinde yenilik evresini yaşarlar (Lent,
2004). Yenilik evresini yaşayan bir kişi, üstlendiği görevleri yeni ve
farklı şekillerde yerine getirmeye çalışır (Arnold, 1997).

6.1.4. Çözülme Evresi
Çözülme evresi, kişinin aktif istihdamdan ayrılmasına işaret etmekte ve emeklilikle
ilişkilendirilmektedir (Smart, 1998). Uzun süre boyunca aktif bir şekilde çalışma yaşamında
olmak, kişilere belirli alışkanlıklar kazandırır. Kişiler, bu alışkanlıkları bir anda terk etme ve
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emeklilik yaşamına alışmada birtakım zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle çözülme evresinde
kişilerin kendilerini emekliliğe hazırlamaları gerekmektedir.
Çözülme evresinde kişilerin emekliliğe hazır hâle gelebilmeleri için kendilerine
birtakım sorular yöneltmeleri gerekmektedir. Söz konusu sorular, aşağıdaki gibi
sıralamaktadır (Lent, 2004).


“Emeklilik benim için ne ifade ediyor?”



“Emekliliğe kendimi nasıl hazırlayabilirim?”



“Emekliliğe nasıl adapte olabilirim?”



“Emekli olduğumda nerede yaşayacağım?”



“Emekli olduğumda nelerle meşgul olacağım?”



“Emekli olduğumda iş dışında yeni sosyal ilişkiler nasıl kurabilirim?

Yukarıdaki soruları, çözülme evresinde kendisine yönelten kişinin, bu sorulara verdiği
cevaplar doğrultusunda kendisini emekliliğe daha etkin bir şekilde hazırlayabileceği ve
emeklilik döneminde bocalama yaşamayacağı ileri sürülmektedir.
Emeklilik evresi, üç alt evreden oluşmaktadır. Bu alt evrelere ilişkin açıklamalar,
Tablo 8’te sunulmuştur.
Tablo 8: Çözülme Evresinin Alt Evreleri
Alt Evreler

Açıklama

Yavaşlama
Evresi

Yavaşlama evresinde kişi, işindeki sorumluluklarını yavaş yavaş
azaltmaya başlar (Arnold, 1997).

Emeklilik
Planı Evresi

Emeklilik planı evresi, kişinin emeklilik planları yapmaya başladığı
ve kendisini emekliliğe hazırladığı evre olarak açıklanmaktadır
(Arnold, 1997).

Emeklilik
Evresi

Emeklilik evresi, kişinin emekli olarak çalışma yaşamından
çekildiği evreyi temsil etmektedir. Bu evrede kişi, çalışmadan
yaşamayı öğrenir (Arnold, 1997).

Kişinin aktif istihdamdan ayrılarak emekliliğe geçişini temsil eden çözülme evresi
kariyer evrelerinin son basamağını oluşturmaktadır. Ancak bazı kişiler, emekli olduktan sonra
da sağlıklarının elverdiğini düşünerek ya da hayat pahalılığı gibi nedenler doğrultusunda
tekrar çalışmayı düşünebilirler. Örneğin; kişiler emekli olduktan sonra kısmi zamanlı (part-
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time) işlere geçiş yapabilirler. Bu tip işlere geçiş yapmak isteyen kişilerin tekrar keşfetme ve
kurma evrelerine geri dönecekleri ifade edilmektedir (Lent, 2004).
Kariyer evreleri, kişilerin kariyerleriyle ilgili içinde bulundukları evrenin
saptanmasında önem taşımaktadır. Ancak her bir kişinin söz konusu evrelerden aynı
zamanlarda geçmesi beklenemez. Buna göre kişilerin içinde bulundukları durumlara göre bu
kariyer evrelerinden geçişlerinin farklılaşacağı ve kariyer evreleri arasında döngüler
yaşayabilecekleri gözden kaçırılmamalıdır.

6.2. Kariyer Evrelerinin Örgütsel Kariyer Yönetimindeki Rolü
Örgütsel kariyer yönetiminde, örgütlerin ihtiyaçlarının yanı sıra çalışanların ihtiyaçları
da dikkate alınmalıdır. Çalışanların ihtiyaçları, örgütsel kariyer yönetimi bölümünde de
açıklandığı üzere, bireysel ve profesyonel ihtiyaçlar olarak iki başlık altında incelenebilir.
Kişinin kariyer evresi, profesyonel ihtiyaçlar başlığı altında yer almaktadır (Snell ve
Bohlander, 2009). Buna göre çalışanların hangi kariyer evresinde olduklarının bilinmesinin,
çalışanların ihtiyaçlarının saptanmasında ve bu ihtiyaçlara yönelik kariyer geliştirme
faaliyetlerinin sunulmasında önem taşıdığı ileri sürülebilir (Snell ve Bohlander, 2009).
Keşfetme evresi, kişilerin ilgilendikleri işleri belirlemelerine, belirledikleri işler
arasında spesifik bir seçim yapmalarına ve daha sonra bu işe girmeye çalışmalarına işaret
etmektedir. Kişilerin, keşfetme evresinin sonuna doğru yaptıkları seçim sonucunda
belirledikleri işe girdikleri belirtilmektedir. Kişinin girdiği işte kalmaya devam etmesi
yönünde karar vermesiyle kurma evresini yaşamaya başlayacağı, kalmaması yönünde bir
karar vermesi üzerine ise tekrar keşfetme evresine döneceği ileri sürülmektedir. Buna göre
kişinin seçtiği iş ve kariyer yolunda devam etmesinde keşfetme evresinden kurma evresine
geçişinin önem taşıdığı ifade edilebilir. Söz konusu geçişin daha etkin bir şekilde sağlanması
için kişilerin yaptıkları işi ve örgütlerini daha iyi tanımalarına fırsat verilmelidir. Buna göre iş
tanımlarının açık ve net bir şekilde çalışanlara ifade edilmesi önem taşımaktadır. Kişilerin
kendilerini daha iyi analiz edebilmeleri için de kariyer danışmanlığı sunulması gerektiği ifade
edilmektedir.
Kurma evresinde, seçtiği işte devam etmeye karar veren kişiler, işlerinde yetkin biri
olarak tanınmayı ve daha sonra da ilerlemeyi isterler. Bu evrede işlerinde yetkin bir hâle
gelmeleri için işleriyle ilgili gerek duydukları eğitimlerin sağlanması önem taşımaktadır. Terfi
ettirilmek de bu evrenin sonundaki kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması açısından ön plana
çıkmaktadır. Kurma evresindeki kişilerin mentorluk programlarına dâhil edilmeleri de
önerilmektedir (Kram ve Isabella, 1985). Mentorluk, örgüt içinde daha deneyimli ve daha üst
pozisyonda bulunan birinin, kendisinden daha deneyimsiz ve daha alt pozisyonda bulunan
birine kariyerine ilişkin konularda önerilerde bulunup yol gösterdiği ilişki olarak
tanımlanmaktadır (Kram, 1985). Buna göre kurma evresindeki kişilere, formel olarak bir
mentor atanması bu kişilerin kariyer gelişimleri açısından önem taşımaktadır.
Sürdürme evresinde genellikle kariyer platosuyla karşılaşılabileceği ifade edilmektedir
(Feldman ve Weitz, 1988). Kariyer platosu, en genel anlamıyla bir kişinin kariyerinde
durağanlık yaşaması olarak açıklanmaktadır (Appelbaum ve Santiago, 1997). Kariyer platosu,
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yapısal kariyer platosu ve içerik kariyer platosu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Barwick,
1986).
Yapısal kariyer platosu, kişinin terfi edememesi nedeniyle kariyerinde durağanlık
yaşamasına işaret etmektedir (Ference, Stoner ve Warren, 1977). Yapısal kariyer platosu,
örgütsel veya kişisel nedenlerle ortaya çıkabilir (Sullivan, Martin, Carden, ve Mainiero,
2003).
Kişisel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu, kişinin terfi etmek için gereken iş
performansı, motivasyon ve isteği göstermemesi sonucu kariyerinde yaşadığı durağanlık
olarak açıklanmaktadır.
Örgütsel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu ise kişinin gereken iş
performansını gösterdiği halde ilerleyebileceği pozisyonların sınırlı olması nedeniyle
kariyerinde yaşadığı durağanlık şeklinde tanımlanmaktadır (Ference, Stoner ve Warren,
1977).
İçerik kariyer platosu, kişinin üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukların kendisini
artık geliştirmediğini düşünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Gerek yapısal gerekse içerik kariyer platosunun, hem örgütler hem de çalışanlar
açısından arzu edilmeyen sonuçlar doğurabildiği görülmektedir. Örgütler açısından bu
sonuçlar incelendiğinde, kariyer platosundaki çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının
azaldığı ve işten ayrılma niyetlerinin arttığı saptanmıştır (Lemire, Sabo ve Gagnon, 1999;
Chao, 1990).
Çalışanlar açısından bakıldığında ise kariyer platosundaki kişilerin, daha yoğun olarak
iş stresi yaşadıkları, iş tatminlerinin düştüğü ve kendilerini kariyerlerinde daha başarısız
hissettikleri bulunmuştur (Elsass ve Ralston, 1989). Söz konusu olumsuz sonuçların önüne
geçilebilmesi için örgütlerin birtakım önlemler almaları gerekmektedir.
İçerik kariyer platosunun önüne geçilebilmesi için örgütlerin iş zenginleştirmeye
başvurmaları bir çözüm yolu olarak önerilmektedir (McCleese, Eby, Scharlau ve Hoffman,
2007). İş zenginleştirme, işi daha ilgi çekici ve daha az sıkıcı hâle getirmek için görevlerde
çeşitlilik, farklılık, otonomi ve geri bildirimin sağlanması işin yeniden dizayn edilmesi olarak
açıklanmaktadır (Umstot, Bell ve Mitchell, 1976). İş zenginleştirmeye ek olarak kişileri çeşitli
projelerde görevlendirmek de içerik kariyer platosunun önüne geçilmesinde kullanılabilecek
bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik personel, içerik kariyer platosu yaşıyorsa ikili
kariyer yolunun sunulması da bir çözüm yolu olarak görülebilir.
Örgütsel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosunun önüne geçmek için yatay
ilerlemeler başka bir deyişle nakilden (transfer) yararlanılması mümkündür. Uluslararası
alanda faaliyet gösteren örgütler, çalışanlarını uluslararası görevlendirmeler sunabilirler (Snell
ve Bohlander, 2009).
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Kişisel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu, doğrudan kişinin terfi etmesi için
gereken iş performansı, motivasyon ve isteği göstermemesine işaret ettiği için en tehlikeli
kariyer platosu olarak ifade edilmektedir. Böyle bir durumun etkin bir şekilde yönetilebilmesi
için kişinin iş performansı ve motivasyon düşüklüğünün üstleri, çalışma arkadaşları, çalışma
ortamı vb. nedenlerle mi yoksa kişinin aile hayatı vb. nedenlerle mi yaşandığı saptanarak bir
çözüm yolu geliştirmeye gidilmelidir.
Çözülme evresindeki kişiler, emekliliğe hazırlanmaktadırlar. Örgütler, çözülme
evresindeki çalışanlarına, mentorluk süreçlerinde mentor rolü verebilirler. Böylelikle örgütler
çözülme evresine gelmiş olan çalışanlarının deneyimlerinden yararlanabileceklerdir. Bu
kişilerin, mentor rolünü üstlenmeleri ise motivasyonlarının artmasını sağlayacak ve
kendisinden daha gençlere yol gösterme imkanına sahip oldukları için kendilerini
gerçekleştirmelerine de katkıda bulunacaktır.
Örgütlerin çözülme evresinde bulunan ve kilit pozisyonlarda yer alan çalışanlarının
zamanı geldiğinde yerlerinin doldurulması için yedekleme yönetimine başvurmaları önem
taşımaktadır. Böylelikle örgütler, kilit pozisyonlara lider akışının sürekliliğinin sağlanmasına
yönelik adımlar atabileceklerdir.
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Uygulamalar
1)
Çevrenizdeki en az üç kişinin (Örneğin; aile üyeleri, arkadaşlar, komşular vb.)
kariyerlerinin hangi evresinde bulunduğunu bilgileriniz doğrultusunda saptamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1)
Hangi kariyer evresinde olduğunu saptadığınız kişilerin, keşfetme, kurma,
sürdürme ve çözülme evrelerinden sırasıyla geçip geçmediğini analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, keşfetme, kurma, sürdürme ve çözülme evrelerini açıklamayı öğrendik.
Kariyer evrelerinin örgütsel kariyer yönetimindeki rolünü öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Keşfetme evresiyle ilgili anahtar kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belirsizlik ve istikrarsızlık
b) Belirsizlik ve istikrar
c) Belirlilik ve istikrarsızlık
d) Belirlilik ve istikrar
e) Belirsizlik ve durağanlık
2) Karar verme, hangi kariyer evresinin alt evresini temsil etmektedir?
a) Çözülme
b) Sürdürme
c) Keşfetme
d) Kurma
e) Uygulama
3) Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin kurma
sunabilecekleri kariyer geliştirme faaliyetlerinden biridir?

evresindeki

çalışanlarına

a) Mentorluk
b) İş zenginleştirme
c) İkili kariyer yolu
d) Uluslararası görevlendirmeler
e) Kısmi zamanlı çalışma
4) Kariyer platosu sorunu, genellikle hangi kariyer evresinde ortaya çıkabilmektedir?
a) Kurma
b) Keşfetme
c) Sürdürme
d) Çözülme
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e) Uygulama
5) Sağlamlaştırma, hangi kariyer evresinin alt evresini temsil etmektedir?
a) Keşfetme
b) Kurma
c) Çözülme
d) Sürdürme
e) Güncelleme
6)

Bir kişinin kariyerinde durağanlık yaşaması ne olarak açıklanmaktadır?

a)

Kariyer durması

b)

Kariyer molası

c)

Kariyer platosu

d)

Kariyer arası

e)

Kariyer yolu

7)
Kişinin gereken iş performansını gösterdiği halde ilerleyebileceği
pozisyonların sınırlı olması nedeniyle kariyerinde yaşadığı durağanlık ne olarak
açıklanmaktadır?
a)

Örgütsel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu

b)

Kişisel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu

c)

İçerik kariyer platosu

d)

Kavramsal kariyer platosu

e)

Kişisel nedenlerle yaşanan içerik kariyer platosu

8)

En tehlikeli olduğu düşünülen kariyer platosu türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kavramsal kariyer platosu

b)

İçerik kariyer platosu

c)

Kişisel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu

d)

Örgütsel nedenlerle yaşanan yapısal kariyer platosu
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e)

Kişisel nedenlerle yaşanan kavramsal kariyer platosu

9)
Örgütlerin, çözülme evresindeki çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden daha
iyi bir şekilde yararlanabilmeleri için onlara hangi rolü vermeleri gerekir?
a)

Yönetici

b)

Mentor

c)

Yönetici yardımcısı

d)

Kıdemli yönetici

e)

Uzman

10)
Örgütlerin, çözülme evresinde olup aynı zamanda kritik pozisyonlarda
bulunan çalışanlarının yerlerinin doldurulması için hangi programa başvurmaları
gerekmektedir?
a)

Yedekleme yönetimi

b)

Mentorluk programı

c)

Yönetici yetiştirme programı

d)

Değerlendirme merkezi programı

e)

Kariyer yolu programı

Cevaplar
1) a, 2) d,3) a, 4) c, 5) b, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b, 10) a
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7. KARİYER ÇIPALARI VE KARİYER KALIPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Kariyer Çıpaları

7.2.

Kariyer Kalıpları

126

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çıpa kelimesinin sözlük anlamı nedir?
2) Çıpa kelimesinden yola çıkarak kariyer çıpasının ne anlama geldiğini
düşünüyorsunuz?
3) Kariyer kalıbı ile ne kastedilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kariyer Çıpaları

Kariyer çıpalarını açıklayabilmek

Ders notlarının okunması

Kariyer Kalıpları

Kariyer
kavrayabilmek

kalıplarını

Ders notlarının okunması
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Anahtar Kavramlar


Kariyer çıpası



Kariyer kalıbı
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Giriş
Bu bölümde, kariyer çıpası kavramı tanımlanacaktır. Teknik/fonksiyonel yetkinlik,
yönetsel yetkinlik, güvence/istikrar, otonomi/bağımsızlık, girişimci yaratıcılık, kendini
adama, meydan okuma ve yaşam tarzı kariyer çıpaları sırasıyla açıklanacaktır. Kariyer kalıbı
kavramı anlatılacaktır. Doğrusal, uzman, spiral ve geçişimli kariyer kalıpları tanımlanacaktır.
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7.1. Kariyer Çıpaları
Kariyer çıpası kavramı açıklanmadan önce çıpanın ne anlama geldiğinin tanımlanması
gerekmektedir. Böylelikle, kariyer çıpasını anlamak kolaylaşacaktır. Denizcilik alanında
kullanılan bir terim olan çıpa, gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için
suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç olarak
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü).

Resim 3: Çıpa (https://www.ziprecruiter.com/jobs/anchor-health-systems-50978cd7=23
Nisan 2014)
Tanımından da anlaşıldığı üzere çıpa terimi, durağanlık ve istikrarı temsil etmektedir.
Bu doğrultuda kariyer çıpası, kişilerin kariyerlerine ilişkin istekleri, beklentileri, temel
değerleri, beceri ve yatkınlıkları gibi unsurların tümünü temsil eden durağan kariyer kimliği
olarak açıklanmaktadır (Schein, 1996). Başka bir deyişle, kişilerin kariyerlerine ilişkin söz
konusu istekleri, beklentileri, temel değerleri, beceri ve yatkınlıkları bir kez oluştuğunda,
bunların durağan bir hâle geleceği ve kariyere ilişkin kararlarda en önemli belirleyicilerden
biri olacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle kariyer çıpası konusunun incelenmesi, gerek
bireysel gerekse örgütsel kariyer yönetimi açısından önem taşımaktadır.
Bir kişinin kariyer çıpası, o kişinin iş deneyimi kazanmasına bağlı olarak ortaya çıkar.
Hatta kişinin kariyer çıpasının, çalışmaya başlamasından itibaren beş ila on yıl içerisinde
gelişmeye başlayacağı belirtilmektedir (Schein, 1996). Buna göre kişiler, çalışma
yaşamlarında karşı karşıya kalacakları terfi, işten çıkarma ya da coğrafi hareketlilik gibi
durumlar sonucunda kariyer çıpalarının neler olduğunu anlayacaklardır.
Kişinin kariyer çıpasının oluşması, aşağıda sıralanan üç unsura bağlanmaktadır
(Feldman ve Bolino, 1996).
 Kişinin gerçek iş ortamlarında elde ettiği gerçek başarılarına dayanan gerçek
yeteneklerini fark etmesi.


Kişinin gerçek iş görevlerine dayanan gerçek güdü ve ihtiyaçlarını fark etmesi.
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 Kişinin çeşitli işlerdeki norm ve değerlere ilişkin gerçek tepkilerine dayanan
gerçek tutum ve değerlerini fark etmesi.
Söz konusu üç unsur incelendiğinde, gerçeklik kavramının altının çizildiği ve kişilerin
iş hayatına girmeden ve iş deneyimi kazanmadan kariyer kimliklerinin oluşmayacağının
vurgulandığı görülmektedir.
Kariyer çıpasının oluşmasında kişinin çalışma yaşamında karşılaştığı olaylar kadar
ailesiyle ilgili deneyimleri de önem taşımaktadır. Tüm bunlar doğrultusunda kişilerin,
kariyerleri, kişisel gelişimleri ve aileleriyle ilgili konularda seçim yapmak durumunda kalana
dek nereye demir atacaklarını bilemeyecekleri ifade edilebilir (Schein, 1996).
Kişilerin sahip olabilecekleri kariyer çıpaları sekize ayrılmaktadır (Schein, 1996).


Teknik/fonksiyonel yetkinlik kariyer çıpası



Yönetsel yetkinlik kariyer çıpası



Güvence/istikrar kariyer çıpası



Otonomi/bağımsızlık kariyer çıpası



Girişimci yaratıcılık kariyer çıpası



Kendini adama kariyer çıpası



Meydan okuma kariyer çıpası



Yaşam tarzı kariyer çıpası

Teknik/fonksiyonel yetkinlik (technical/functionalcomptence) kariyer çıpasına sahip
olan kişi, esas olarak işin kendisinden heyecan duyar. Kendi teknik veya fonksiyonel
uzmanlığında ilerlemeyi tercih eder. Yönetsel işleri çok politik bulduğu için genellikle bu tip
işlerden kaçınır. Kendi uzmanlık alanı hariç yönetici pozisyonuna gelmeyi istemez (Feldman
ve Bolino, 1996). Örneğin; yönetim kademelerine geçmek istemeyen ve kariyerine mühendis
olarak devam etmek isteyen mühendislerin teknik/fonksiyonel kariyer çıpasına sahip oldukları
ileri sürülebilir.
Yönetsel yetkinlik (general managerial competency) kariyer çıpasına sahip olan kişi,
belirsizlik ortamında sorunları çözmekten hoşlanır. Ortak hedefleri başarmak için örgütteki
kişileri bir araya getirebilme ve kriz ortamlarının üstesinden başarıyla gelebilme yeteneklerine
sahiptir (Feldman ve Bolino, 1996). Yönetsel yetkinlik kariyer çıpasına sahip olan kişinin,
genellikle yönetim kademelerine geçmek istedikleri görülmektedir.
Güvence/istikrar (security/stability) kariyer çıpasına sahip olan kişi, iş güvencesi ve
tek bir örgütte uzun süre çalışmayla güdülenir. Bir örgütün norm ve değerleri ile sosyalleşmek
ister. Çalışmakta olduğu örgütü değiştirmekten hoşlanmaz. Güvence/istikrar kariyer çıpasına
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sahip olan kişilerin, kendilerine iş güvencesi ve istikrar sunan işlerde çalışmak istedikleri
ifade edilmektedir (Feldman ve Bolino, 1996).
Otonomi/bağımsızlık (autonomy/independence) kariyer çıpasına sahip olan kişi,
örgütsel kısıtlamalardan bağımsız olan ortamlarda çalışmaktan hoşlanır. Kendi çalışma
programını kendisi yapmak ve kendi çalışma hızını kendisi belirlemek ister (Feldman ve
Bolino, 1996).
Girişimci yaratıcılık (entrepreneurial creativity) kariyer çıpasına sahip olan kişi,
tamamen kendi projesine dayanan yeni şeyler üretmekten hoşlanır. Kolaylıkla
sıkılabileceğinden, projeden projeye de kolaylıkla geçebilir. Zaten var olan işletmeleri
yönetmektense, kendisi yeni girişimler kurmaktan hoşlanır (Feldman ve Bolino, 1996).
Kendini adama (service or dedication to a cause) kariyer çıpasına sahip olan kişi,
topluma yardım etme ve gönüllülük esasına dayanan işlere kendisini adar. Kendi değer
yargıları ve becerilerine uyan işler arar (Feldman ve Bolino, 1996). Örneğin; kendini adama
kariyer çıpasına sahip olan ve finans alanında çalışmak isteyen bir kişi, bankacılık sektöründe
çalışmak yerine bir dernekte finans uzmanı olarak çalışmayı tercih edebilir.
Meydan okuma (pure challenge) kariyer çıpasına sahip olan kişi, büyük engellerin
üstesinden gelmeye çalışır. Çözülemeyen sorunları çözmeye uğraşır. Kariyerini mücadele ve
rekabet üzerine kurar (Feldman ve Bolino, 1996). Örneğin; meydan okuma kariyer çıpasına
sahip olan bir finans danışmanı, batma tehlikesiyle karşı karşıya olan şirketleri müşteri
portföyüne katmak isteyebilir. Böylelikle daha zor çözüme kavuşturulabilecek sorunların
üstesinden gelmeye çalışacaktır.
Yaşam tarzı (life style) kariyer çıpasına sahip olan kişi, yaşam tarzı ile kariyerini
dengelemeye çalışır. İş arama sürecinde, iş-aile dengesine önem veren örgütleri araştırmaya
çabalar (Feldman ve Bolino, 1996).
Kişinin kariyer çıpasının bir kez oluştuğunda bir daha kolay kolay değişmeyeceği
belirtilmektedir. Ancak çıpa terimi, her ne kadar istikrar ve durağanlığı temsil etse de sıfır
gelişim veya değişikliğe de işaret etmez. Buna göre kariyer çıpasının tesadüfen değil sadece
deneyimler sonucu değişebileceği ve bu değişikliklerin de sıklıkla gerçekleşmeyeceği ileri
sürülmektedir (Feldman, 1989).
Kariyer çıpaları, belirli bir meslek veya uzmanlıktaki çeşitli kariyer yollarına işaret
etmektedir (Feldman ve Bolino, 1996). Örneğin pazarlama alanında çalışan bir kişinin her bir
kariyer çıpası açısından kariyerine ilişkin kararlarının nasıl farklılaşabileceği aşağıda
incelenmiştir.
İlk olarak teknik/fonksiyonel yetkinlik kariyer çıpasına bakıldığında, bir kişi
teknik/fonksiyonel yetkinlik kariyer çıpasına sahipse pazarlama araştırmalarına ilişkin teknik
bir rol üstlenmeye çalışabilir. Yönetsel yetkinlik kariyer çıpasına sahipse, bu kişi pazarlama
alanında yönetici pozisyonuna gelmeyi hedefleyebilir. Güvence/istikrar kariyer çıpasına
sahipse, iş güvencesine önem verdiği için kamu sektöründe işe girmeye çaba gösterebilir.
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Otonomi/bağımsızlık kariyer çıpasına sahipse, pazarlama alanında şirketlere danışmanlık
yapmak isteyebilir. Girişimci yaratıcılık kariyer çıpasına sahipse, pazarlama alanında kendi
şirketini kurmak isteyebilir. Kendini adama kariyer çıpasına sahipse, bir derneğin pazarlama
departmanında çalışmaktan memnun olabilir. Meydan okuma kariyer çıpasına sahipse,
tutundurulması zor bir ürünün pazarlama kampanyasını üstlenmekten çekinmeyebilir. Son
olarak yaşam tarzı kariyer çıpasına sahipse de pazarlama alanında iş ararken kendisine iş-aile
dengesini kurmasına izin verecek şirketleri bulma yönünde çaba göstereceği ileri sürülebilir.
Söz konusu örnekten de anlaşılacağı üzere, kişinin sahip olduğu kariyer çıpası, başka
bir deyişle durağan kariyer kimliği kişinin kariyerine ilişkin hedef ve beklentilerinin
şekillenmesinde doğrudan etkilidir. Ayrıca kişinin kariyer çıpası ve çalıştığı iş ortamı arasında
uyum olduğunda bu durumun kariyer tatmini ve yüksek iş performansıyla sonuçlanacağı da
belirtilmektedir (Feldman ve Bolino, 1996).

7.2. Kariyer Kalıpları
Kariyer kalıbı, kişinin kariyerine ilişkin düşüncelerinin altında yatan bilişsel yapı
olarak tanımlanmaktadır (Schereuder ve Coetzee,2002). Kişinin kariyer kalıbının, kariyeriyle
ilgili kararlarını etkileyen önemli bir belirleyici olduğu ifade edilebilir (Schereuder ve
Coetzee, 2002).
Kariyer kalıpları, dörde ayrılmaktadır (Dalton, 1989).


Doğrusal kariyer kalıbı



Uzman kariyer kalıbı



Spiral kariyer kalıbı



Geçişimli kariyer kalıbı

Doğrusal (linear) kariyer kalıbına sahip olan kişi, dikey kariyer yolunu takip
etmektedir. Buna göre doğrusal kariyer kalıbına sahip olan kişi, seçtiği alanda yukarı doğru
ilerlemek ister.
Uzman (expert) kariyer kalıbına sahip olan kişi, yaşamının başında belirli bir iş veya
çalışma alanı seçer ve yaşamı boyunca bu işte/alanda kalır.
Spiral (spiral) kariyer kalıbına sahip olan kişi, yaşamının belirli bir döneminde belirli
bir alanda çalışır ve daha sonra bu alanla ilişkili başka alanlara geçişler yapabilir.
Geçişimli (transitory) kariyer kalıbına sahip olan kişi, belirli bir iş veya çalışma alanını
kalıcı olarak seçmemiştir. Kişi işten işe belirli bir kalıp olmaksızın geçer.
Becerileri bir işten başka bir işe kolaylıkla transfer edilebilen yarı kalifiye çalışanların
genellikle geçişimli kariyer kalıbına sahip oldukları ifade edilebilir. Doktorlar, uzmanlık
kariyer kalıbına örnek olarak gösterilmektedirler. Buna göre uzmanlık kariyer kalıbına olan
134

sahip olan kişilerin, çalışma yaşamları boyunca başka örgütlere geçebilecekleri ancak
uzmanlıkları açısından aynı alanda kalacakları belirtilebilir. Beyaz yakalı çalışanların,
genellikle doğrusal kariyer kalıbına sahip oldukları ifade edilmektedir. Danışman ve yazarlar
gibi proje temelli çalışan kişiler ise spiral kariyer kalıbına örnek olarak gösterilmektedir
(Woodd, 1999).
Bir kişinin hangi kariyer kalıbına sahip olduğu, kişinin kariyer alanında yapmış olduğu
değişikliklerin sıklığı ve hareketinin yönündeki değişikliklere bağlı olarak belirlenmektedir.
Söz konusu unsurlar, Tablo 9’da sunulmuştur (Schereuder ve Coetzee, 2002).
Tablo 9: Kariyer Kalıpları
Kariyer
Kalıbı
Doğrusal

Kariyer Alanı
Değişikliği Sıklığı
 Sık olmayan
 Çoğunlukla
hareketlilik

Uzman

Spiral

Hareketin Yönü

 Yukarı doğru ilerleme
sınırlı

 Kişi daha fazla otorite sahibi olan pozisyonlara
ilerler.

 Değişiklik olmaz

 Yukarı doğru yavaş yavaş ilerleme

 Kişi aynı alanda kalır

 Kişi kendi uzmanlık alanında ilerler.

 Her 5–10 yılda bir

 Yatay ilerleme
 Kişi yeni bilgi ve beceriler edineceği başka bir
işe geçer.

Geçişimli

 Her 2–4 yılda bir

 Esas olarak yatay ilerleme

 Hızlı değişiklikler

 Tutarlı tutarsızlık kalıbı gösterir.
dikeyden ziyade daha çok yataydır.

Hareket

Tablo 9’da öncelikle kariyer alanı değişikliği sıklığı incelendiğinde, doğrusal ve
uzman kariyer kalıplarında genellikle kişinin kariyer alanını değiştirmediği görülmektedir.
Spiral ve geçişimli kariyer kalıplarında ise kariyer alanının sıklıkla değişebileceği ifade
edilmektedir. Spiral kariyer kalıbında, değişiklikler beş ila on yılda bir gerçekleşirken
geçişimli kariyer kalıbında ise iki ila dört yılda bir gerçekleştiği görülmektedir (Schereuder ve
Coetzee, 2002).
Tablo 9’da kişilerin kariyer yollarındaki hareketlerinin yönleri incelendiğinde,
doğrusal ve uzman kariyer kalıplarında yukarı doğru ilerlemenin vurgulandığı dikkat
çekmektedir. Doğrusal kariyer kalıbında kişi daha fazla otorite sahibi olacağı pozisyonlara
ilerlerken, uzman kariyer kalıbında kişi uzmanlık alanında daha fazla ün ve bilgi sahibi olacak
şekilde ilerlemektedir. Spiral ve geçişimli kariyer kalıplarında ise daha çok yatay ilerlemenin
ön plana çıktığı ifade edilebilir (Schereuder ve Coetzee, 2002).
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Kişileri farklı kariyer kalıplarını seçmeye farklı güdü ve düşünme alışkanlıklarının
iteceğini belirtilmektedir. Bu güdü ve düşünme alışkanlıklarının neler oldukları Tablo 10’da
açıklanmıştır (Sundby ve Derr, 2007).
Tablo 10: Kariyer Kalıplarının Belirlenmesine Neden Olan Güdü ve Düşünme
Alışkanlıkları
Kariyer Kalıbı

Güdü

Düşünme Alışkanlıkları

Doğrusal

Başarı

Hiyerarşik

Uzman

Güvence

Kararlılık

Spiral

Gelişim

Bütünleştirici

Bağımsızlık veya otonomi

Esnek

Geçişimli

Kişiyi farklı kariyer kalıplarını seçmeye iten güdülerin daha ayrıntılı bir listesi ise
Tablo 11’de sunulmuştur (Sundby ve Derr, 2007).
Tablo 11: Kariyer Kalıplarının Belirlenmesine Neden Olan Güdüler
Doğrusal

Uzman

Spiral

Geçişimli

Güç

Uzmanlık

Kişisel Gelişim

Çeşitlilik

Yetkinlik

Güvence

Yaratıcılık

Bağımsızlık

Başarı

Yetkinlik

Başkalarını Geliştirme

Yaratıcılık

Yönetim

İstikrar

Prestij

İlişkiler

Tanınma

Otonomi

Tanınma

Başarı

Kişisel gelişim

Başarı

-

-

Tablo 11’de de görüldüğü gibi, her bir kariyer kalıbının kişilerin işle ilgili istikrar,
uzmanlık, prestij gibi farklı bir ihtiyacını tatmin etmeye yönelik olduğu belirtilebilir
(Schereuder ve Coetzee, 2002). Örneğin; doğrusal kariyer kalıbında, güç, yetkinlik, başarı,
yönetim, tanınma ve kişisel gelişim güdülerinin ön plana çıktığı görülürken, uzman kariyer
kalıbında ise uzmanlık, güvence, yetkinlik, istikrar, otonomi ve başarı güdülerinin önem
taşıdığı dikkat çekmektedir. Spiral kariyer kalıbında, kişisel gelişim, yaratıcılık, başkalarını
geliştirme, prestij ve tanınma güdüleri baskınken, geçişimli kariyer kalıbında ön plana çıkan
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güdülerin çeşitlilik, bağımsızlık, yaratıcılık, ilişkiler ve başarı olduğu görülmektedir
(Schereuder ve Coetzee, 2002).
Kariyer kalıpları konusu kariyer çıpaları konusuyla bağlantı kurularak da açıklanabilir.
Buna göre doğrusal, uzmanlık, spiral ve geçişimli olarak sıralanan kariyer kalıplarının, bazı
kariyer çıpalarıyla örtüştüğü görülmektedir.
Doğrusal kariyer kalıbının yönetsel yetkinlik kariyer çıpasıyla örtüştüğü ifade
edilebilir. Uzmanlık kariyer kalıbının ise teknik yetkinlik kariyer çıpasıyla benzer nitelikte
olduğu belirtilmektedir (Yarnall, 1998).
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Uygulamalar
1) Bir uzmanlık alanı düşününüz. Bu uzmanlık alanındaki bir kişinin sahip olduğu
farklı kariyer çıpalarına göre kariyerlerine ilişkin kararlarının nasıl farklılaşabileceğini
açıklayınız
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizdeki en az üç kişiyi (Örneğin; aile üyeleri, arkadaşlar, komşular vb.)
düşününüz. Bu kişilerin hangi kariyer kalıbına sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle kariyer çıpasının anlamını öğrendik. Teknik/fonksiyonel
yetkinlik, yönetsel yetkinlik, güvence/istikrar, otonomi/bağımsızlık, girişimci yaratıcılık,
kendini adama, meydan okuma ve yaşam tarzı kariyer çıpalarını tanımlamayı öğrendik.
Kariyer kalıbı kavramını öğrendik. Doğrusal, uzman, spiral ve geçişimli kariyer kalıplarını
açıklamayı öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Topluma yardım etme ve gönüllülük esasına dayanan işlerde çalışmak isteyen
kişi, hangi kariyer çıpasına sahiptir?
a) Teknik/fonksiyonel yetkinlik
b) Yaşam tarzı
c) Meydan okuma
d) Kendini adama
e) Girişimci yaratıcılık
2) Kariyer çıpasının değişikliğe uğramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tesadüfi meydana gelmez.
b) Sık sık meydana gelmez.
c) Kariyer çıpası bir kez oluştuğunda bir daha değişmez.
d) Sadece deneyimler sonucu değişebilir.
e) Kolay kolay değişmez.
3) Kendi çalışma programını kendisi yapmak isteyen kişi hangi kariyer çıpasına
sahiptir?
a) Yönetsel yetkinlik
b) Girişimci yaratıcılık
c) Otonomi/bağımsızlık
d) Meydan okuma
e) Kendini adama
4) Hangi iki kariyer kalıbında kişinin kariyer alanını genellikle değiştirmediği
gözlenmektedir?
a) Doğrusal-uzman
b) Doğrusal-spiral
c) Uzman-spiral
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d) Uzman-geçişimli
e) Doğrusal-geçişimli
5) Hangi kariyer kalıbındaki kişi, dikey kariyer yolunu takip etmektedir?
a) Uzman
b) Spiral
c) Geçişimli
d) Doğrusal
e) Hareketli
6)
Aşağıdakilerden hangisi, teknik/fonksiyonel yetkinlik kariyer çıpasına sahip
olan bir kişinin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
a)

Yönetici pozisyonlarından kaçması

b)

Kendi uzmanlığında ilerlemeyi tercih etmesi

c)

Esas olarak işin kendisinden heyecan duyması

d)

Kendi uzmanlık alanında bile olsa yönetici pozisyonuna gelmeyi istememesi

e)
7)
sahiptir?

Yönetsel işleri politik bulması
Her 5-10 yılda bir kariyer alanı değişikliği yapan kişi hangi kariyer kalıbına

a)

Doğrusal

b)

Uzman

c)

Spiral

d)

Geçişimli

e)

Hareketli

8)
Kariyerini mücadele ve rekabet üzerine kuran bir kişinin kariyer çıpası
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Teknik/fonksiyonel yetkinlik

b)

Otonomi/bağımsızlık
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c)

Meydan okuma

d)

Kendini adama

e)

Yaşam tarzı

9)
Tamamen kendi projesine dayanan yeni şeyler üretmekten hoşlanan kişilerin
kariyer çıpası aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Meydan okuma

b)

Yönetsel yetkinlik

c)

Kendini adama

d)

Girişimci yaratıcılık

e)

Teknik/fonksiyonel yetkinlik

10)

Hangi kariyer kalıbının güdülenmesinde bağımsızlık veya otonomi ön plana

a)

Doğrusal

b)

Uzman

c)

Spiral

d)

Geçişimli

e)

Hareketli

çıkar?

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) c, 4) a, 5) d, 6) d, 7) c, 8) c, 9) d, 10) d
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8. ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİNİN İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ İŞLEVLERİ İLE İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

İnsan Kaynakları Planlaması

8.2.

İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi

8.3.

Performans Yönetimi Sistemi

8.4.

Eğitim ve Geliştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan Kaynakları Yönetimi işlevleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İnsan Kaynakları Planlaması İnsan kaynakları planlaması Ders notlarının okunması
ve örgütsel kariyer yönetimi
arasında ilişki kurabilmek
Konu

Kazanım

İnsan Kaynakları Temin ve İnsan kaynakları temin ve Ders notlarının okunması
Seçimi
seçimi ve örgütsel kariyer
yönetimi arasında ilişki
kurabilmek
Performans Yönetimi Sistemi Performans yönetimi sistemi Ders notlarının okunması
ve örgütsel kariyer yönetimi
arasında ilişki kurabilmek
Eğitim ve Geliştirme

Eğitim ve geliştirme ve Ders notlarının okunması
örgütsel kariyer yönetimi
arasında ilişki kurabilmek
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Anahtar Kavramlar


İnsan Kaynakları Planlaması



İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi



Performans Yönetimi Sistemi



Eğitim ve Geliştirme
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Giriş
Örgütsel kariyer yönetiminin, insan kaynakları planlamasından insan kaynakları temin
ve seçimine, performans yönetim sisteminden eğitim ve geliştirmeye kadar birçok insan
kaynakları işlevi ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bölümde, söz konusu insan
kaynakları işlevleri ile örgütsel kariyer yönetimi arasındaki ilişki açıklanacaktır.
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8.1. İnsan Kaynakları Planlaması
Örgütsel kariyer yönetiminin, ilişkili olduğu insan kaynakları yönetimi işlevleri
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.


İnsan kaynakları planlaması



İnsan kaynakları temin ve seçimi



Performans yönetimi sistemi



Eğitim ve geliştirme

Söz konusu insan kaynakları yönetimi işlevlerinden ilk olarak insan kaynakları
planlaması ele alınacaktır. Daha sonra sırasıyla insan kaynakları temin ve seçimi, performans
yönetimi sistemi ve eğitim ve geliştirme insan kaynakları yönetimi işlevlerinin üzerinde
durulacaktır.
İnsan kaynakları planlaması, bir örgütte işlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte çalışanın istenilen yer ve zamanda hazır
bulundurulmasını sağlamak amacıyla yapılan planlama olarak tanımlanmaktadır (Acar, 2013).
Buna göre örgütler, insan kaynakları planlamasıyla örgütte hâlihazırda mevcut olan çalışan
niteliği ve sayısıyla olması gereken çalışan niteliği ve sayısının dengelemesi
amaçlamaktadırlar.
Olan çalışan sayısı, olması gereken çalışan sayısından fazlaysa örgütte iş gücü fazlalığı
olduğundan söz edilebilir. Bu durumda örgütlerin, iş gücü fazlalığını azaltma yoluna gitmeleri
gerekmektedir.
Olan çalışan sayısı, olması gereken çalışan sayısından azsa örgütte iş gücü ihtiyacının
olduğu ifade edilebilir. Buna göre örgütlerin, iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar
atmaları gerekmektedir. Ancak insan kaynakları planlamasıyla sadece iş gücü ihtiyacı sayısal
olarak tespit edilmeye çalışılmaz. Yukarıdaki kısımda da vurgulandığı üzere, insan kaynakları
planlaması sürecinde çalışanlarda bulunması gereken niteliklerin de belirlenmesine çaba
gösterilmektedir(Acar, 2013).
Örgütler, iş gücü fazlalığını azaltmak için aşağıdaki yöntemlere başvurabilirler (Acar,
2013).


Çalışan alımını durdurmak



Çalışma saatlerini kısaltmak, izin ve tatilleri artırmak



Esnek çalışma biçimlerini uygulamak

 İş gücü fazlalığı olan departmanlardan iş gücü ihtiyacı olan departmanlara
çalışanları geçirmek
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İşten ayrılma ve erken emekliliği teşvik etmek



Geçici işten çıkarmaya gitmek



Sürekli işten çıkarmaya başvurmak

Örgütlerin iş gücü fazlalığını azaltmak için başvurabilecekleri bu yöntemler
incelendiğinde, insan kaynakları planlamasının örgütsel kariyer yönetimiyle olan bağlantısı
rahatlıkla kurulabilir. Örneğin; örgütün iş gücü ihtiyacını azaltmak için iş gücü fazlalığı olan
departmanlardan iş gücü ihtiyacı olan departmanlara çalışan geçişi yapması kişilerin yatay
kariyer yolunda ilerlemelerine ve kariyer yolu değişikliklerine işaret etmektedir. Diğer
taraftan esnek çalışma biçimleri uygulamanın da kişilerin kariyer hedeflerini etkileyecek
nitelikte bir karar olduğu ifade edilebilir.
Örgütler, iş gücü ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki yöntemlere başvurabilirler (Acar,
2013).


Çalışma saatlerini uzatmak, fazla çalışma yaptırmak, izin ve tatilleri azaltmak



Eğitim yoluyla çalışanların yeterliliklerini arttırmak



Terfi ve nakil yöntemine başvurmak



Geçici statüde çalışan işe almak



Sürekli statüde çalışan işe almak

Örgütlerin iş gücü ihtiyacını karşılamak için başvurabilecekleri bu yöntemlerden,
çalışma saatlerini uzatmak, fazla çalışma yaptırmak, izin ve tatilleri azaltmak, eğitim yoluyla
çalışanların yeterliliklerini arttırmak, terfi ve nakle başvurmak, mevcut çalışanlarla iş gücü
ihtiyacını karşılamaya yönelik yöntemler olarak sıralanmaktadır (Acar, 2013). Söz konusu
yöntemlerden özellikle terfi ve nakil kararlarının doğrudan örgütsel kariyer yönetimiyle ilgili
olduğu görülmektedir. Örgütsel kariyer yönetimi, örgütün ihtiyaçları doğrultusunda
çalışanların kariyer gelişimlerinin sağlanması ve örgütün yatay ve dikey hiyerarşi
kademelerindeki ilerlemelerinin yönetilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Armstrong ve
Taylor, 2014). Buna göre çalışanların örgütün dikey ve yatay hiyerarşi kademelerindeki
ilerlemeleri, terfi ve nakil kararlarıyla gerçekleştirilmektedir.
Geçici ve sürekli statüde çalışan alımı ise iş gücü ihtiyacının mevcut çalışanlarla
karşılanması yerine yeni çalışan alımına işaret etmektedir. İş gücü ihtiyacının yeni çalışan
alımıyla karşılanması da doğrudan örgütsel kariyer yönetimiyle ilişkilidir. Yeni çalışan alımı,
insan kaynakları temin ve seçimi konusunda ele alınmıştır.
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8.2. İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi
İnsan kaynakları planlaması kısmında da açıklandığı gibi örgütler iş gücü ihtiyaçlarını,
mevcut çalışanlarıyla karşılayabilecekleri gibi bu ihtiyaçlarını örgüt dışından yeni çalışan
alımına başvurarak da karşılama yoluna gidebilirler.
İş gücü ihtiyacının örgüt dışından karşılanması kararı, insan kaynakları temin ve seçim
sürecini beraberinde getirmektedir. İnsan kaynakları temin ve seçim sürecinde amaç, adaylar
arasında işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirecek kişinin işe
alınmasıdır. Bu doğrultuda insan kaynakları temin ve seçiminde, kişi-iş uyumunun gözetildiği
ifade edilebilir (Bowen, Ledford ve Nathan1991).
Kişi-iş uyumu, kişinin bilgi, beceri ve yetenekleri ile işin gerektirdiği görev ve
sorumluluklar arasındaki uyum şeklinde tanımlanmaktadır (O’Reilly, Chatman ve Caldwell,
1991).
İnsan kaynakları temin ve seçim sürecinde doğru adayın belirlenmesi için kişi-iş
uyumuna dikkat edilmesinin yanı sıra kişi-örgüt uyumuna da odaklanılması gerekmektedir
(Sekiguchi, 2007). Kişi-örgüt uyumu, örgütün değer ve normlarıyla kişinin değerleri
arasındaki uyuma işaret etmektedir (Chatman, 1989). En geniş anlamıyla kişi-örgüt uyumu,
kişinin hedefleri, değerleri, ihtiyaçları, ilgi alanları ile örgütün değerleri, kültürü, yapısı,
büyüklüğü ve ücret sistemi arasındaki uyum olarak tanımlanmaktadır (Judge, Higgins ve
Cable, 2000).
İnsan kaynakları temin ve seçim sürecinde kişi-örgüt uyumuna dikkat edilmesinin
nedenlerinden biri örgütlerin çalışanlarından esneklik beklemeleridir. Ancak bu beklentinin,
sadece kişi-iş uyumuyla karşılanamayacağı, kişi-örgüt uyumunun da bir diğer önemli unsur
olduğu belirtilmektedir (Kristof-Brown, Barrick ve Franke, 2000).
Örgütlerin çalışanlarından esneklik beklemeleri, gerektiğinde departman, uzmanlık
alanı vb. değiştirebilmeleri olarak açıklanmaktadır. Böyle bir beklenti, örgütlerin çalışanlarını
ileride farklı kariyer yollarına geçirme veya yatay kariyer ilerlemelerine ne düzeyde yatkın
olduklarının saptanması açısından önem taşımaktadır.
İnsan kaynakları temin ve seçim sürecinde kişi-iş ve kişi-örgüt uyumunun yanı sıra
adayların gelecekteki ilerleme potansiyelleri de üzerinde durulması gereken bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre kişilerin, boş olan pozisyon ve örgüte uygunluğuna ek
olarak ileride geçebileceği pozisyonlar açısından da değerlendirilmeleri gerekmektedir.
Söz konusu bilgiler ışığında, insan kaynakları temin ve seçim süreciyle örgütsel
kariyer yönetimi arasındaki ilişki daha net bir şekilde görülmektedir.

8.3. Performans Yönetimi Sistemi
Performans yönetimi sistemi, çalışanların performanslarının planlanması,
değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu hedeflenen performanstan olumsuz yönde
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sapmalar varsa bunların tespit edilerek çalışanların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerden
oluşan önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi olarak tanımlanmaktadır (Uyargil, 2013).
Performans yönetimi sistemi, örgütsel kariyer yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Buna
göre örgütlerin terfi kararlarında dikkate aldıkları en önemli kriterlerden birinin iş performansı
olduğu görülmektedir.
İş performansı, kişinin belirli bir dönemde işini yerine getirirken gösterdiği çıktılar,
davranışlar ve çaba olarak tanımlanmaktadır (Motowidlo, 2003).Çalışanların terfi etmelerinde
iş performansı kriterini karşılayıp karşılamadıklarının saptanmasında performans
değerlendirmeye sıklıkla başvurulmaktadır (Snell ve Bohlander, 2009).
Terfi kriterlerinden bir diğeri de çalışanın potansiyeli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışanın potansiyeli ile kişinin neler yapabileceği, neleri başarabileceği ve hangi
sorumlulukların üstesinden gelebileceği kastedilmektedir. Çalışanların potansiyellerinin
saptanmasında yine performans değerlendirmeden yararlanıldığı gözlenmektedir. (Uyargil,
2013).
Performans yönetimi sistemi, yukarıda da tanımlandığı üzere sadece çalışanların
performansının değerlendirilmesinden ibaret olan bir süreci temsil etmemektedir. Buna göre
kişilerin göstermeleri gereken iş performansının planlanması ve gösterdikleri performans
değerlendirildikten sonra çalışanların geliştirilmesine yönelik faaliyetler de performans
yönetim sisteminde yer almaktadır. Performans değerlendirme sonuçlarıyla ilgili çalışanlara
geri bildirimin sunulması önem taşımaktadır.
Performans değerlendirme sonucu çalışanlara sunulan geri bildirimin, kişileri
geliştirecek yönde olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle kişiler, hem güçlü hem de gelişime
açık yönlerinin farkına varabileceklerdir (Uyargil, 2013).
Çalışanlara performanslarıyla ilgili geliştirici geri bildirimde bulunulması çalışanların
kariyerleri açısından ön plana çıkmaktadır (Snell ve Bohlander, 2009). Buna göre çalışanlar,
gerek performans değerlendirme sonuçları gerekse aldıkları geri bildirim sonucunda kariyer
hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını değerlendirme imkânına sahip olurlar. Böylelikle
çalışanların kariyer stratejilerini de gözden geçirme ve revize etme şansını bulacakları da
ifade edilebilir.
Sonuç olarak performans yönetim sisteminin, örgütsel kariyer yönetimine veri
sağlayan önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi olduğu görülmektedir (Çakmak, 2005;
Uyargil, 2013; Robbins ve Judge, 2011).
Tüm bunlar doğrultusunda örgütlerde etkin bir performans yönetimi sisteminin
bulunmasının, örgütlerdeki kariyer yönetimi faaliyetlerinin etkinliğini de belirleyen önemli bir
faktör olduğu ileri sürülebilir.
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8.4. Eğitim ve Geliştirme
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri, örgütsel kariyer yönetimi ile doğrudan ilişkili olan bir
diğer insan kaynakları yönetimi işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eğitim, kişilere mevcut işlerini daha iyi yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve
beceri ve yeteneklerin kazandırılması süreci olarak tanımlanmaktadır (Armstrong, 2012).
Geliştirme ise kişilerin gelecekte üstlenecekleri görevlere ilişkin beceri ve
potansiyellerinin arttırılmasına yönelik çabalar şeklinde açıklanmaktadır (Armstrong, 2012).
Örgütsel kariyer yönetiminde örgütün ve kişilerin ihtiyaçlarının eşleştirilmesi ve
bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna göre kişilerin mevcut işlerini daha iyi yapabilmeleri
için çeşitli eğitimlere ihtiyaçları olabilir. Aynı zamanda kişilerin, kariyer yollarında
ilerleyebilmeleri için de örgütlerinin sunacakları eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç
duyabilecekleri ifade edilebilir.
Kişilerin eğitim ihtiyaçlarının saptanması ve bu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için
eğitim ve geliştirme faaliyetlerine tabi tutulmaları, kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için
eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin sunulması, örgütsel kariyer yönetimi açısından önem
taşımaktadır (Özçelik, 2013).
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Uygulamalar
1) İleride çalışmak istediğiniz bir şirketi düşünün. Bu şirketin internet sitesini
inceleyerek örgütsel kariyer yönetimiyle ilgili insan kaynakları işlevlerini saptamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Belirlediğiniz ve internet sitesini incelediğiniz şirketin işe alım politikaları
nelerdir? Bu işe alım politikalarıyla örgütsel kariyer yönetimi arasında nasıl bir ilişki
kurarsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, örgütsel kariyer yönetiminin insan kaynakları planlaması, insan
kaynakları temin ve seçimi, performans yönetim sistemi ve eğitim ve geliştirme işlevleri
arasındaki ilişkileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kişinin bilgi, beceri ve yetenekleri ile işin gerektirdiği görev ve sorumluluklar
arasındaki uyum aşağıdakilerden hangisi olarak açıklanmaktadır?
a) Kişi-örgüt uyumu
b) Kişi-iş uyumu
c) Örgüt-iş uyumu
d) İş - potansiyel uyumu
e) Bilgi-görev uyumu
2) Örgütlerin çalışanlarından esneklik beklemeleri, ne açıdan önem taşımaktadır?
a) Çalışanların gerektiğinde farklı kariyer yollarına geçebilmelerinde
b) Çalışanların gerektiğinde farklı eğitimler almalarında
c) Çalışanların gerektiğinde işten çıkartılmalarında
d) Çalışanların gerektiğinde iyi bir performans göstermelerinde
e) Çalışanların gerektiğinde fedakarlık yapabilmelerinde
3) Örgütlerin iş gücü fazlalığını azaltmak için başvurabilecekleri yöntemlerden
hangisi doğrudan örgütsel kariyer yönetimiyle ilişkilidir?
a) Çalışma saatlerini kısaltmak
b) İzin ve tatilleri artırmak
c) İş gücü fazlalığı olan departmanlardan iş gücü ihtiyacı olan departmanlara
çalışanları geçirmek
d) İşten ayrılmayı teşvik etmek
e) Erken emekliliği teşvik etmek
4) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları temin ve seçim sürecinde dikkate alınan
kriterlerden biri değildir?
a) Çalışanın eğitim ihtiyacı
b) Çalışanın potansiyeli
c) Kişi - iş uyumu
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d) Kişi - örgüt uyumu
e) İleride geçebilecekleri pozisyonlar
5) Aşağıdakilerden hangisi kişilere mevcut işlerini daha iyi yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları bilgi ve beceri ve yeteneklerin kazandırılması süreci olarak açıklanmaktadır?
a) Geliştirme
b) Eğitim
c) Potansiyel
d) Geri bildirim
e) Performans değerlendirme
6)
Örgütün işgücü ihtiyacını azaltmak için işgücü fazlalığı olan departmanlardan
işgücü ihtiyacı olan departmanlara çalışan geçişi yapması kişilerin .............. kariyer yolunda
ilerlemelerine işaret etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Dikey

b)

Yatay

c)

İkili

d)

Tekli

e)

Çoklu

7)
Performans değerlendirme sonucu çalışanlara sunulan geri bildirimin, kişileri
..................... yönde olmasına dikkat edilmelidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Motive edecek

b)

Moral verecek

c)

Geliştirecek

d)

Heveslendirecek

e)

Hevesini kıracak
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8)
Çalışanlar, performans değerlendirmede aldıkları geri bildirim sonucu
............................. gözden geçirme şansı bulurlar.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Kariyer stratejilerini

b)

Kariyer tatminlerini

c)

Kariyer yollarını

d)

Kariyer motivasyonlarını

e)

Kariyerlerine olan bağlılıklarını

9)

Örgütler, işgücü fazlalığını azaltmada aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

a)

Erken emekliliği teşvik

b)

İzin ve tatilleri artırmak

c)

Eğitim yoluyla çalışanların yeterliliklerini arttırmak

d)

Çalışma saatlerini kısaltmak

e)

Esnek çalışma

10)
Kişinin hedefleri, değerleri, ihtiyaçları, ilgi alanları ile örgütün değerleri,
kültürü, yapısı, büyüklüğü ve ücret sistemi arasındaki uyum ne olarak adlandırılmaktadır?
a)

Kişi-iş uyumu

b)

Örgüt-iş uyumu

c)

Kişi-sistem uyumu

d)

Kişi-örgüt uyumu

e)

Örgüt-potansiyel uyumu

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) b, 7) c, 8) a, 9) c, 10) d
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9. KARİYER GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kariyer Geliştirme Faaliyetleri
9.1.1. Kariyer Danışmanlığı
9.1.2. İş Rotasyonu
9.1.3. Mentorluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kariyer geliştirme faaliyetleri denildiğinde ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kariyer Geliştirme Kariyer
geliştirme
Faaliyetleri
sayabilmek

faaliyetlerini

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının okunması

Kariyer
Danışmanlığı

Kariyer
açıklayabilmek

danışmanlığını

Ders notlarının okunması

İş rotasyonu

İş rotasyonunu tanımlayabilmek ve iş
rotasyonu türlerini kavrayabilmek

Ders notlarının okunması

Mentorluk

Mentorluk programını açıklayabilmek

Ders notlarının okunması
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Anahtar Kavramlar


Kariyer danışmanlığı



İş rotasyonu



Mentorluk
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Giriş
Bu bölümde, kariyer geliştirme faaliyetleri açıklanacaktır. Öncelikle kariyer
danışmanlığı tanımlanacaktır. Daha sonra iş rotasyonu anlatılacak ve iş rotasyonunun türleri
ele alınacaktır. Son olarak mentorluk programları açıklanacaktır.
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9.1. Kariyer Geliştirme Faaliyetleri
Örgütlerin çalışanlarına sundukları kariyer geliştirme faaliyetleri, kişilerin kariyer
gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Kariyer geliştirme faaliyetleri aynı zamanda
örgütlere de kalifiye iş gücünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması açısından katkıda
bulunmaktadır.
Kariyer geliştirme faaliyetleri sayesinde örgütler, çalışanlarının bilgi, beceri ve
yeteneklerinden daha iyi yararlanma imkânını buldukları gibi motivasyon ve verimliliği
yüksek insan kaynağına da ulaşmış olacaklardır.
Örgütlerin çalışanlarına sundukları kariyer geliştirme
danışmanlığı, iş rotasyonu ve mentorluk olarak sıralanmaktadır.

faaliyetleri,

kariyer

9.1.1. Kariyer Danışmanlığı
Kariyer danışmanlığı, çalışanların şu andaki işleri, performansları, kişisel ve
profesyonel ilgi alanları ve hedefleri, kişisel becerileri ve kariyer gelişimleriyle ilgili
konularda çalışanlara danışmanlık yapılmasını içeren bir sürece işaret etmektedir (Snell ve
Bohlander, 2009).
Kariyer danışmanlığı, performans değerlendirme sürecinin bir bölümü olarak
çalışanlara sunulabileceği gibi performans değerlendirmeden bağımsız olarak insan
kaynakları uzmanları, ilk üstler, örgüt içindeki kariyer danışmanlığı uzmanları veya örgüt
dışındaki kariyer danışmanlığı uzmanları tarafından da sunulabilir (Snell ve Bohlander, 2009).
Kariyer danışmanlığı sayesinde kişiler, kariyer hedeflerinin daha iyi farkına varıp
kariyerlerinden ne beklediklerini daha iyi anlar. Örgütlerse çalışanlarının gerek kişisel gerekse
profesyonel ihtiyaçlarını daha iyi analiz etme imkânına sahip olurlar.

9.1.2. İş Rotasyonu
İş rotasyonu, kişilerin önceden saptanmış bir program dahilinde ve belirli bir zaman
diliminde farklı işler ve bölümlerde görev alması şeklinde açıklanmaktadır.
Geçmişten günümüze en çok kullanılan kariyer geliştirme yöntemlerinden biri olan iş
rotasyonunun, özellikle günümüzün değişen çalışma koşullarında kişilerin çoklu beceriler ve
esneklik kazanmalarında daha da ön plana çıktığı görülmektedir (Burke ve Moore, 2000).
İş rotasyonunun gerek çalışanlar gerekse örgütler açısından çeşitli yararları olduğu
belirtilebilir. İş rotasyonunun, çalışanlara yararları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
 Çalışanların farklı görevler üstlenmelerini
kazanmalarına yardımcı olur (Huang, 1999).

sağlayarak

beceri

çeşitliliği
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 İş rotasyonu, işleri rutinlikten çıkararak çalışanları motive eder (Erikkson ve
Ortega, 2006).
 İş rotasyonu, çalışanların işlerinden duydukları tatmini arttırır (Erikkson ve
Ortega, 2006).
 Çalışanların farklı görevler üstlenmelerini sağlayarak kendilerini daha iyi
tanımalarına imkân verir.
İş rotasyonunun örgütlere yararları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
 İş rotasyonu sayesinde örgütler, çalışanlarının farklı koşullarda nasıl performans
gösterdiklerini görme imkânına sahip olurlar (Erikkson ve Ortega, 2006).
 İş rotasyonuyla örgütler, çalışanlarının karşılaştıkları farklı sorunları nasıl
çözdüklerini görme imkânına sahip olurlar (Erikkson ve Ortega, 2006).


İş rotasyonu sayesinde çalışanların örgütlerine olan bağlılıkları ve verimlilikleri

artar.
İş rotasyonunun, kariyer geliştirme faaliyetlerinden biri olmasının yanı sıra aynı
zamanda iş başı eğitim yöntemlerinden biri olduğu da ifade edilebilir.
İş rotasyonunun farklı türleri bulunmaktadır. İş rotasyonunun türlerine ilişkin
açıklamalar Tablo 12’de sunulmuştur.
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Tablo 12: İş Rotasyonu Türleri
İş Rotasyonu Türleri
Bölümler Arası
Rotasyonu

İş

Açıklamalar
Kişinin, belirli bir süreliğine farklı bir bölümde görev yapmasına
işaret eder.
Bölümler arası iş rotasyonunun, kişilerin örgütün bir bütün olarak
işleyişini daha iyi anlamasını sağlayacağı ileri sürülmektedir. Bu
doğrultuda bölümler arası iş rotasyonu, özellikle üst yönetim
kademelerine gelmesi planlanan ve gelecek vaat eden çalışanların
kariyer gelişimlerinin sağlanmasında sıklıkla başvurulan bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Erikkson ve Ortega, 2006).

Bölüm İçi İş Rotasyonu

Bölüm içi iş rotasyonu, bölümler arası iş rotasyonundan farklı
olarak kişinin bölüm değiştirmesine işaret etmez. Buna göre
bölüm içi iş rotasyonunda, kişi aynı bölümde kalmaya devam
eder. Ancak bölüm içinde daha önce üstlenmediği farklı görevler
üstlenir.
Bölüm içi iş rotasyonunun, örgütün giriş kademelerinde çalışan
kişileri geliştirmek için tavsiye edilen bir yöntem olduğu
görülmektedir (Erikkson ve Ortega, 2006).

Proje rotasyonu, bölümler arası ya da bölüm içi rotasyon gibi
kişilerin bölüm ya da görev değişikliklerine işaret etmez.
Proje rotasyonunda kişi, mevcut bölümü içinde üstlendiği
görevleri yerine getirmeye devam ederken, aynı zamanda bilgi,
beceri ve deneyimlerini arttıracak projelerde de yer alır.
Bölgeler Arası Rotasyon Kişilerin, örgütün faaliyet gösterdiği farklı bölgeler ya da
ülkelerde belirli bir süreliğine görev almaları olarak
açıklanmaktadır.
Proje Rotasyonu

9.1.3. Mentorluk
Mentorluk, çalışanların kariyer gelişimlerine katkıda bulunan önemli bir kariyer
geliştirme programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mentorluk kavramının kökeni eski Yunan
mitolojisine dayanmaktadır (Chao, 1997). Buna göre mentor terimi ilk kez Homer’in
‘’Odessa’’ adlı eserinde geçmektedir. Ithaca kralı Odysseus, Truva Savaşı’na giderken oğlu
Telemachus’u kendisi savaştayken yetiştirmesi için güvendiği dostu Mentor’a emanet eder
(Colley, 2001).
Söz konusu hikâyede Mentor karakteri, bilge, güvenilir bir danışman, eğitimci ve
rehber niteliklerini taşımaktadır. Bu nitelikleriyle Mentor’un genç Telemachus’u koruduğu,
kolladığı, desteklediği, ona yol gösterdiği ve rol modeli olduğu belirtilmektedir (Colley,
2001).
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Resim 4: Homer’in Odessa’sındaki Mentor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Penelope=30 Nisan 2015)
Homer’in ‘’Odessa’’adlı eserinde sözü edilen Mentor karakterinin yukarıda açıklanan
nitelikleri doğrultusunda mentorluk kavramı da örgüt içinde daha deneyimli ve daha üst
pozisyonda bulunan birinin, kendisinden daha deneyimsiz ve daha alt pozisyonda bulunan
birine kariyerine ilişkin konularda önerilerde bulunup yol gösterdiği ilişki olarak
tanımlanmaktadır (Kram, 1985).
Mentorluk ilişkisinde daha deneyimli ve daha üst pozisyonda bulunan kişi, ‘’mentor’’
olarak adlandırılırken; daha deneyimsiz ve daha alt pozisyonda bulunan kişi ise ‘’mentorluk
desteği alan kişi’’ olarak ifade edilmektedir.
Mentorluk desteği temelde, kariyer desteği ve psikososyal destek olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır (Kram, 1985). Mentor, daha deneyimli, daha kıdemli ve daha üst bir pozisyonda
olmasının getirdiği donanımla örgüt kültürünü daha iyi bilmekte ve kariyerle ilgili konularda
büyük resmi daha iyi görebilmektedir (Allen, Eby, Pottet, Lentz ve Lima, 2004). Buna göre
kariyer desteği kapsamında mentorun, destek olduğu kişinin kariyeriyle ilgili yaşadığı
sorunları çözmesine yardımcı olması, onu güçlendirecek ve geliştirecek görevleri
üstlenmesini sağlaması ve örgüt içinde tanınmasına yönelik önerilerde bulunması
beklenmektedir.
Psikososyal destek kapsamında ise mentorun, destek olduğu kişiye rol modeli olması,
sadece işi ve kariyerine ilişkin sorunlarıyla değil iş dışındaki sorunlarıyla da ilgilenmesi
gerekmektedir (Kram, 1985).
Mentorluk, formel ve informel mentorluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Formel
mentorluk, tarafları, kuralları ve işleyişi örgüt tarafından belirlenen ve sistematik olarak
gerçekleştirilen bir sürece işaret etmektedir. İnformel mentorluk ise tarafların ortak ilgi
alanları ve iyi anlaşmalarına bağlı olarak kendi istekleriyle bir araya geldikleri bir ilişki olarak
açıklanmaktadır. Formel mentorluk programlarının uygulanmadığı örgütlerde, genç ve
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deneyimsiz çalışanların ihtiyaç duydukları kariyer desteğini alabilmeleri için informel
mentorluk ilişkileri geliştirmeleri önerilmektedir.
Formel mentorluk programlarında, özellikle gelecek vaat eden ve örgütün üst yönetim
kademelerine ilerleme potansiyeline sahip deneyimsiz ve genç çalışanların kariyer
gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Formel mentorluk programlarının sadece mentorluk desteği alanların kariyer
gelişimleri açısından yararlı olduğunun varsayılmaması gerekmektedir. Buna göre mentorluk
programları, mentorların da kendi güçlü ve gelişime açık yönlerini daha iyi fark etmelerine
yarayarak kariyer gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Mentorluk programı dahilinde
kendilerinden daha deneyimsiz ve daha genç kişilere ihtiyaç duydukları desteği vermeye
çalışan mentorlar, aynı zamanda kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarını giderme imkânı da
bulmaktadırlar.
Mentorluk programlarının, mentora yararları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
 Kendisinden daha genç nesli anlama imkânına sahip olur.
 Dinleme becerileri gelişir.
 Mentor rolünü üstlenen çalışan, kendisinden gençlere yol gösterme imkânına sahip
olduğu için kendini gerçekleştirme ihtiyacını giderir.
 Motivasyonu artar.
 Örgüt içinde gördüğü saygı artar.
Mentorluk programlarının, mentorluk desteği alanlara yararları aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir.
 Kendisine yol gösteren ve rehberlik eden biri olduğu için kariyerine ilişkin bakış
açılarını ve farklı alternatifleri görür.
 Hem kendisine hem de kariyerine ilişkin farkındalığı artar.
 İş ve kariyer tatmini artar.
 Örgüt kültürünü ve örgütün işleyişini daha iyi anlama imkânına sahip olur.
Mentorluk programlarının, örgüte yararları aşağıdaki gibi sayılmaktadır.


Kalifiye çalışanların örgütte kalmalarını sağlar.



Birbirinin başarısına katkıda bulunan bir iş yeri ortamının oluşmasını sağlar.



Örgüt içi iletişimin güçlenmesini sağlar.
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Örgüt kültürünün çalışanlarca öğrenilmesi ve benimsenmesine katkıda bulunur.

 Kariyer evreleri bölümünde de açıklandığı gibi örgütler, çözülme evresindeki
çalışanlarına, mentorluk programlarında mentor rolü verebilirler. Buna göre örgütler, çözülme
evresine gelmiş olan çalışanlarının deneyimlerinden yararlanabilirler.
 Mentorluk programı dahilinde gerek mentorların gerekse mentorluk desteği
alanların örgütlerine olan bağlılıkları artar.
Mentorluk programının hem mentorlara ve mentorluk desteği alanlara hem de örgüte
yukarıda sayılan yararları sağlayabilmesi için gerek mentorun gerekse mentorluk desteği alan
kişinin belli başlı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Söz konusu nitelikler, Şekil 15’te
sunulmuştur (Snell ve Bohlander, 2009).

Mentorun Özellikleri
İyi bir dinleyici olmak
Öğrenmeyi teşvik etmek
Özgüven aşılamak
Danışmanlık yapmak

Mentorluk Desteği Alan Kişinin
Özellikleri
İyi bir dinleyici olmak
Tavsiyelere göre hareket etmek
Öğrenmeye bağlılık göstermek
Geri bildirim istemek

Örneklerle öğretmek

Açık fikirli olmak
Rol modeli olmak
Deneyimlerini paylaşmak

Değişime istekli olmak
Proaktif olmak

Cesaretlendirmek

Başarılı Mentorluk Programı

Şekil 15: Başarılı Mentorluk Programı için Mentor ve Mentorluk Desteği Alan Kişinin
Taşıması Gereken Özellikler (Snell ve Bohlander, 2009)
Şekil 15’te görüldüğü gibi mentorun, iyi bir dinleyici olması, kendisine mentorluk
desteği alan kişinin öğrenmesini teşvik etmesi, özgüven aşılması, örneklerle öğretmesi,
danışmanlık yapması, rol modeli olması, deneyimlerini paylaşması ve cesaretlendirmesi
gerekmektedir.
Mentorluk desteği alan kişinin de mentorluk programından etkin bir şekilde
yararlanabilmesi için öncelikle iyi bir dinleyici olması, mentorun tavsiyeleri doğrultusunda
hareket etmesi, mentorun kendisine öğrettiklerine bağlılık göstermesi, gerektiğinde geri
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bildirim istemesi, açık fikirli olması, değişime istekli olması ve proaktif davranması
gerekmektedir.
Mentorluk programının başarıya ulaşmasının bir diğer koşulu ise gerek mentorun
gerekse mentorluk desteği alanın programa katılmaya istekli olmaları gerekmektedir. Mentor
ve mentorluk desteği alan kişinin söz konusu programı kendilerine ek bir iş yükü olarak
görmelerinin, programın başarıya ulaşmasının önündeki önemli bir engel olduğu ifade
edilebilir.
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Uygulamalar
1) Çevrenizdeki kişileri
sunabileceğini araştırınız.

düşündüğünüzde

kimin

size

informel

mentorluk
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Uygulama Soruları
1) İnformel mentorunuzdan hangi konularda destek alabilirsiniz? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kariyer danışmanlığı, iş rotasyonu, iş rotasyonunun türlerini öğrendik.
Mentorluğu öğrendik. Mentorluk davranışlarını öğrendik. Formel ve informel mentorluk
programlarını öğrendik. Mentorluk programının, gerek mentora, gerek mentorluk desteği
alana, gerekse örgüte yararlarını öğrendik. Mentorluk programlarının başarıyla uşalması için
mentorun ve mentorluk desteği alanın taşıması gereken özellikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kişilerin, örgütün faaliyet gösterdiği farklı bölgeler ya da ülkelerde belirli bir
süreliğine görev almaları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bölüm içi iş rotasyonu
b) Bölümler arası iş rotasyonu
c) Proje rotasyonu
d) Bölgeler arası rotasyon
e) Bölge içi rotasyon
2) Çalışanların şu andaki işleri, performansları, kişisel ve profesyonel ilgi alanları ve
hedefleri, kişisel becerileri ve kariyer gelişimleriyle ilgili konularda çalışanlara danışmanlık
yapılmasını içeren süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mentorluk
b) İş rotasyonu
c) Kariyer danışmanlığı
d) Proje rotasyonu
e) Bölüm içi iş rotasyonu
3) Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme faaliyetlerinden biri olmasının yanı sıra
aynı zamanda iş başı eğitim yöntemidir?
a) Kariyer danışmanlığı
b) Mentorluk
c) İnformel mentorluk
d) İş rotasyonu
e) Performans değerlendirme
4) Mentorun, destek olduğu kişiye rol modeli olması, sadece işi ve kariyerine ilişkin
sorunlarıyla değil iş dışındaki sorunlarıyla da ilgilenmesi hangi mentorluk davranışı
kapsamında ele alınmaktadır?
a) Kariyer desteği
b) Psikososyal destek
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c) Formel destek
d) İnformel destek
e) Gönülsüz destek
5) Aşağıdakilerden hangisi mentorluk programının mentora yararlarından biri
değildir?
a) Dinleme becerilerini geliştirmesi
b) Motivasyonunun artması
c) Örgüt içinde gördüğü saygının artması
d) Örgüt kültürünü daha iyi anlaması
e) Kendini gerçekleştirme ihtiyacını gidermesi
6) Aşağıdakilerden hangisi, kariyer danışmanlığında örgütlerin çalışanlarına
danışmanlık sunduğu konulardan biri değildir?
a)

Kariyer gelişimi ile ilgili konular

b)

Profesyonel ilgi alanları

c)

Hedefler

d)

İşten çıkartılma

e)

Kişisel becerileri

7)
Geçmişten günümüze en çok kullanılan kariyer geliştirme yöntemlerinden biri
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yedekleme yönetimi

b)

Kariyer danışmanlığı

c)

İş rotasyonu

d)

Mentorluk

e)

İkili kariyer yolu

8)
................................., üst yönetim kademelerine gelmesi planlanan ve gelecek
vaat eden çalışanların kariyer gelişimlerinin sağlanmasında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
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a)

Proje rotasyonu

b)

Bölgeler arası rotasyon

c)

Bölümler arası iş rotasyonu

d)

Bölüm içi iş rotasyonu

e)

Bölge içi rotasyon

9)
Kuralları ve işleyişi örgüt tarafından belirlenen ve sistematik olarak
gerçekleştirilen mentorluk ............................ şeklinde adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Formel mentorluk

b)

İnformel mentorluk

c)

Mentor

d)

Mentorluk danışmanlığı

e)

Kariyer mentorluğu

10)
Aşağıdakilerden hangisi, mentorluk programının mentorluk desteği alana
sağladığı yararlardan biri değildir?
a)

Kariyerine ilişkin farkındalığı artar

b)

İş ve kariyer tatmini artar

c)

Örgüt kültürünü daha iyi anlar

d)

Kendini gerçekleştirme ihtiyacını giderir

e)

Kariyerine ilişkin farklı alternatifleri görür

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) b, 5) d, 6) d, 7) c, 8) c, 9) a, 10) d
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10. YEDEKLEME YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yedekleme Yönetimi
10.2. Yedekleme Yönetiminin Aşamaları
10.3. Yedekleme Yönetiminin Örgütlere ve Çalışanlara Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yedek ve yedekleme kelimeleri ne anlama gelmektedir?
2) Yedek ve yedekleme kelimelerinden yola çıkarak örgütlerde yedekleme yönetimi
denildiğinde neyin kastedildiğini düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Yedekleme Yönetimi

Yedekleme
yönetimini Ders notlarının okunması
tanımlayabilmek
ve
yedekleme
yönetimi
ile
yedekleme
planı
arasındaki farkları açıklayabilmek

Yedekleme
Yönetiminin Aşamaları

Yedekleme yönetiminin
kavrayabilmek

Yedekleme Yönetiminin
Örgütlere ve Çalışanlara
Yararları

Yedekleme yönetiminin örgütlere ve Ders notlarının okunması
çalışanlara yararlarını açıklayabilmek

aşamalarını Ders notlarının okunması
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Anahtar Kavramlar


Yedekleme Planı



Yedekleme Yönetimi



Kilit pozisyon
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Giriş
Bu bölümde, yedekleme yönetimi açıklanacaktır. Örgütlerde yedekleme yönetimine
başvurma nedenleri anlatılacak ve yedekleme planı ile yedekleme yönetimi arasındaki farklar
vurgulanacaktır. Yedekleme yönetiminin aşamaları üzerinde durulacak ve son olarak
yedekleme yönetiminin gerek örgütlere gerekse çalışanlara yararları açıklanacaktır.
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10.1. Yedekleme Yönetimi
Terfi ve nakil kararları bölümünde açıklandığı üzere örgütler, giriş düzeyindeki
boşalan pozisyonları, örgüt dışından yeni çalışan alımına giderek doldurmaktadırlar. Giriş
düzeyinin dışında kalan orta ve üst kademelerdeki boşalan pozisyonların doldurulmasında ise
ilk etapta yeni çalışan alımına gitmek yerine, örgüt içinden bu pozisyonlara gelebilecek
çalışanların saptanmasına öncelik verilmektedir.
Örgüt içinde söz konusu pozisyonları doldurabilecek nitelikte çalışanlar bulunamadığı
takdirde, örgüt dışından yeni çalışan alımına gidilmesi önerilmektedir. Terfi ve nakil kararları
bölümünde de üzerinde durulduğu gibi örgüt dışından yeni çalışan alımı, boşalan
pozisyonların örgüt içinden doldurulmasına kıyasla hem zaman hem de para açısından bir
maliyet olarak örgütlere geri dönmektedir. Özellikle üst kademelerde bulunan kilit
pozisyonların boşalması durumunda örgütler daha da büyük maliyetlerle karşı karşıya
kalmaktadırlar.
Günümüzde örgütler, küreselleşme, hızla ilerleyen teknoloji ve yoğun rekabetin
beraberinde getirdiği istikrarsız ve belirsiz çevre koşullarında faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Söz konusu çevre koşullarında örgütlerin ayakta kalabilmeleri için üst yönetim kademelerinde
bulunan kilit pozisyonların boş kalmaması gerekmektedir. Kilit pozisyonların boş kaldığı ve
doldurulamadığı her an örgütlerin aleyhine işlemektedir. Buna göre örgütlerin, kilit
pozisyonların herhangi bir nedenle boşalması ihtimaline karşılık bu pozisyonlara geçebilecek
kişileri önceden yetiştirmeye başlamaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, kilit pozisyonlara
lider devamlılığının sağlanması örgütler açısından önem taşıyan bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır (Busine ve Watt, 2005).
Kilit pozisyonlar, çeşitli nedenlerle boşalabilirler. Söz konusu nedenlere örnekler
aşağıda sunulmuştur (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).


Kilit pozisyonlardaki kişilerin emekli olmaları

 Kilit pozisyonlardaki kişilerin iş hayatlarına ara vermelerini gerektirecek
hastalıklar geçirmeleri


Kilit pozisyonlardaki kişilerin işten ayrılıp başka örgütlere geçiş yapmaları



Kilit pozisyonlardaki kişilerin vefat etmeleri

Kilit pozisyonlardaki kişilerin emekli olmaları hariç iş hayatlarına ara vermelerini
gerektirecek hastalıklar geçirmeleri, işlerinden ayrılıp başka örgütlere geçiş yapmaları veya
vefat etmeleri beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durumları temsil etmektedir.
Emeklilik kararı her ne kadar beklenen ve önceden tahmin edilebilen bir duruma işaret etse de
zaman zaman kişiler erken emeklilik kararları alabilirler. Böyle bir durumda emeklilik de
beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen bir nitelik kazanmaktadır.
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Hangi nedenle olursa olsun kilit pozisyonların boşalması ve boşta kalma süresi,
örgütlerin aleyhine işleyeceği için örgütlerin bu gibi durumlara hazırlıksız yakalanmamaları
gerekmektedir.
Kilit pozisyonların çeşitli nedenlerle boşalmasına bir önlem olarak bu pozisyonlara
geçebilecek kişilerden meydana gelen bir aday havuzunun oluşturulması ve aday havuzunda
yer alan kişilerin kilit pozisyonlar için önceden yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Böylelikle
kilit pozisyonların herhangi bir nedenle boşalması durumunda örgütler, bu duruma hazırlıksız
yakalanmayacaklar ve örgüt içinden söz konusu kilit pozisyonları hakkıyla üstlenebilecek
kişileri zamanı geldiğinde bu pozisyonlara getirebileceklerdir.
Yedekleme yönetiminin, örgütlerin bu tip ihtiyaçlarına cevaben geliştirilmiş proaktif
bir yaklaşımı temsil ettiği belirtilebilir. Başka bir deyişle yedekleme yönetimi, geleceğin
liderlerinin belirlenmesi ve onların kariyer gelişimlerine şimdiden yatırımda bulunarak hem
örgütü hem de umut vaat eden yöneticileri geleceğe hazırlamak için atılan sistematik adımlara
işaret etmektedir (Rothwell, 2010).
Örgütlerin günümüze kıyasla nispeten daha istikrarlı ve belirli çevre koşullarında
faaliyet gösterdikleri 1990’lı yıllara kadar kilit pozisyonlara lider akışını sağlamak amacıyla
yedekleme planına başvurdukları görülmektedir.
Yedekleme planı ve yedekleme yönetiminin aynı amacı taşımalarına rağmen çeşitli
farklılıklar gösterdikleri dikkat çekmektedir. Buna göre hem yedekleme planında hem de
yedekleme yönetiminde, kilit pozisyonlara örgüt içinden lider devamlılığının sağlanması
amaçlanmaktadır. Ancak yedekleme planında, kilit pozisyonlara geçecek kişilerin spesifik
olarak birebir önceden belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Yedekleme yönetiminde ise bu
durumun aksine kilit pozisyonlara gelme potansiyeline sahip kişiler, önceden belirlenerek
bunlardan bir aday havuzu oluşturulmaktadır. Başka bir deyişle yedekleme yönetiminde,
yedekleme planında olduğu gibi kimlerin hangi pozisyonlara getirileceği önceden
belirlenmez. Bunun yerine aday havuzunda yer alan kişiler arasından yedekleme yönetimi
programı dâhilinde tabi tutuldukları eğitim/geliştirme faaliyetleri ve üstlendikleri görevlerdeki
başarılara dayanılarak bir seçim yapılır.

10.2. Yedekleme Yönetiminin Aşamaları
Yedekleme yönetimi, beş aşamadan oluşan bir sürece işaret etmektedir. Söz konusu
aşamalar, aşağıda sırasıyla sunulmuştur.


Kilit pozisyonları belirlemek



Kilit pozisyonların gerektirdiği bilgi ve becerileri belirlemek



Umut vaat eden çalışanları saptayarak aday havuzu oluşturmak



Aday havuzundaki umut vaat eden çalışanlara gelişim fırsatları sunmak
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Yedekleme yönetimi programının etkinliğini değerlendirmek

Yedekleme yönetiminin ilk aşaması kilit pozisyonların belirlenmesidir. Kilit
pozisyonlar, örgütün geleceği ve stratejileri açısından kritik önem taşıyan pozisyonlar olarak
tanımlanmaktadır (Rothwell, 2001). Kilit pozisyonları tespit etmenin bir yolu da bu
pozisyonların boşta kalması veya etkin bir şekilde doldurulmaması durumunda örgütlerin
stratejik hedeflerine ulaşmalarında zorlanacak olmalarıdır.
Yedekleme yönetiminin ikinci aşaması, kilit pozisyonların gerektirdiği bilgi ve
becerilerin belirlenmesidir. Kilit pozisyonların gerektirdiği bilgi ve becerilerin belirlenmesi,
bu pozisyonlara yetiştirilecek kişilerin hangi yönde gelişimlerine katkıda bulunulması
gerektiğinin saptanmasında önem taşımaktadır. Bu amaçla iş analizleri sonucu elde edilen iş
tanımları ve iş gereklerinden yararlanılmaktadır.
Yedekleme yönetiminin üçüncü aşaması, umut vaat eden çalışanların saptanarak aday
havuzunun oluşturulmasıdır. Umut vaat eden çalışanlar ile ileride kilit pozisyonlara gelme
kapasitesine sahip yüksek potansiyelli çalışanlar kastedilmektedir.

Resim 5: Umut Vaat Eden Çalışanlar (http://www.sarawakfocus.com/the-bosses-guideidentify-your-high-potential-employees-today/=2 Mayıs 2015)
Umut vaat eden çalışanların sahip olmaları
sıralanmaktadır (Greenhaus, Callanan ve Goldshack, 2009).


Hatalarından ders çıkarabilme yeteneği



Yeni beceriler geliştirebilme yeteneği



Kişiler arası yetkinlikler



Yeni fikirlere açık olma



Sonuçlar için sorumluluk almaya istekli olma



İnisiyatif alma becerisi

gereken

özellikler

aşağıdaki
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Söz konusu özelliklere ek olarak umut vaat eden çalışanların saptanmasında örgütlerin
dikkat etmesi gereken diğer özellikler aşağıda sunulmuştur (Greenhaus, Callanan ve
Goldshack, 2009).


Değişime öncülük edebilme yeteneği



Üstün iletişim becerileri



Disiplinli olma



Sonuç odaklı olma ve sıkı çalışma



Bütünleştirme yeteneği



Risk alma becerileri

Umut vaat eden çalışanlar, genellikle kariyerinin ilk evrelerindeki çalışanlar arasından
seçilmektedir.
Umut vaat eden çalışanların yukarıda sayılan özelliklere sahip olup olmadıklarının
belirlenmesinde genellikle değerlendirme merkezlerinden ve 360 derece geri bildirim
yönteminden yararlanılmaktadır.
Değerlendirme merkezi, kişilerin bilgi, beceri, ve yetenekleri ile kişilik özelliklerini
değerlendirmek amacıyla simülasyon, örnek olay tartışmaları vb. çoklu tekniklerin
uygulandığı kapsamlı ve standardize edilmiş bir yöntem olarak açıklanmaktadır (Thornton ve
Byham, 1982). 360 derece geri bildirim ise kişinin performansının hem kendisi hem de astları,
üstleri, eşitleri ve müşterileri tarafından değerlendirildiği bir süreç olarak tanımlanmaktadır
(Uyargil, 2013). Gerek değerlendirme merkezi gerekse 360 derece geri bildirim yöntemleri
kullanılarak çalışanların umut vaat eden çalışan profiline uyup uymadığının belirlenebileceği
ileri sürülmektedir.
Umut vaat eden çalışanların belirlenmesinde, çalışanların yaptıkları hatalardan ders
çıkarabilme yeteneği, yeni fikirlere açık olma, üstün iletişim becerileri vb. özelliklerinin yanı
sıra çalışanların iş performansı ve potansiyelleri de önemli birer kriter olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buna göre umut vaat eden çalışanların hem yüksek bir iş performansı
göstermeleri hem de ileride daha yüksek pozisyonlara gelebilme ve daha fazla sorumluluk
üstlenebilme kapasitelerinin olması gerekmektedir. Kişilerin iş performansları ve
potansiyellerini saptamada performans yönetim sisteminden elde edilen verilerden
yararlanılmaktadır.
Tüm bunlar doğrultusunda umut vaat eden çalışanların, birçok kriter kullanılarak
saptandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kriterler, çalışanın taşıması gereken çeşitli özellikler
(hatalarından ders çıkarabilme yeteneği, inisiyatif alma becerisi, yeni fikirlere açık olma,
üstün iletişim becerileri vb.), kariyer evresi, iş performansı ve potansiyeli olarak özetlenebilir.
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Çalışanların bu kriterlere uygun olup olmadıklarının belirlenmesinde, değerlendirme merkezi,
360 derece geri bildirim ve performans yönetim sisteminden yararlanılmaktadır.
Umut vaat eden çalışanlar saptandıktan sonra bu çalışanlardan bir aday havuzu
oluşturulur. Aday havuzu oluşturulurken önemli bir diğer kriter ise gerek çalışanın gerekse
çalışanın yöneticisinin konuyla ilgili bilgilendirilmesidir. Buna göre çalışanın söz konusu
kriterlere uygun olmasının yanı sıra yedekleme yönetimi programına katılmak istemesi de
önem taşımaktadır. Yöneticinin konuyla ilgili bilgilendirilmesi de çalışana sunulacak
geliştirme faaliyetlerine katılım sağlayabilmesinde yöneticisi tarafından desteklenmesi
bakımından önem arz etmektedir.
Aday havuzunun büyüklüğü; örgüt büyüklüğü, yapısı, politika ve stratejilerine göre
örgütten örgüte farklılık gösterebilir.
Aday havuzunda yer alan umut vaat eden çalışanların, ileride kilit pozisyonları
gelmeleri planlanmaktadır. Ancak havuzda yer alan her adayın muhakkak bu pozisyonlara
geleceği anlamı çıkarılmamalıdır. Buna göre havuzda yer alan her bir umut vaat eden çalışan,
zamanı geldiğinde kilit pozisyonlara gelme şansına sahip olsalar da yedekleme yönetimi
programı dahilinde tabi tutuldukları çeşitli eğitim ve geliştirme faaliyetleri ve üstlendikleri
görevlerdeki başarılara dayanılarak aralarından bir seçim yapılacaktır.
Umut vaat eden çalışanlardan aday havuzu oluşturulduktan sonra bir sonraki aşama,
havuzda yer alan çalışanlara çeşitli kariyer geliştirme faaliyetlerinin sunulması olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Aday havuzunda bulunan çalışanlara yedekleme yönetimi programı kapsamında
uygulanan faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Busine ve Watt, 2005).


Öğrenme fırsatları sunan görevlerin verilmesi



Örgüt içinde tanınmalarını sağlayacak görevlerin verilmesi



Proje gruplarına dahil edilmeleri

 Aday havuzundaki çalışanlar için özel tasarlanmış eğitim ve geliştirme
faaliyetlerinin sunulması


Formel mentorluk programlarının uygulanması



İş rotasyonuna tabi tutulmaları

Aday havuzunda bulunan çalışanlara yedekleme yönetimi programı kapsamında
uygulanan faaliyetlerin her birinin çok önemli olduğu ifade edilebilir. Aday havuzundaki
çalışanların ileride kilit pozisyonlara yönelik olarak gelişimlerinin sağlanması için öğrenme
fırsatları sunan görevlerin verilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışanlara örgüt içinde
tanınmalarını sağlayacak görevlerin sunulması da önem taşımaktadır. Çalışanların çoklu
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beceriler kazanabilmeleri için proje gruplarına dahil edilmeleri ve onlara özel tasarlanmış
eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir. Formel mentorluk programlarına
dahil edilmeleri de kariyerlerine ilişkin farkındalıklarının artmaları açısından önem
taşımaktadır. Son olarak iş rotasyonu ise çalışanların örgütün farklı birimlerinde, farklı
görevler üstlenmelerini ve farklı sorunlarla karşılaşarak bunları çözme becerilerini
kazanmaları açısından ön plana çıkmaktadır.
Yedekleme yönetiminin son aşaması ise yedekleme yönetimi programının etkinliğini
değerlendirmektir. Yedekleme yönetimi programının, kapsamlı ve maliyetli bir uygulama
olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle programın etkin bir şekilde işleyip işlemediği
değerlendirilmelidir. Program etkin bir şekilde işlemiyorsa, gerekli değişikliklerin yapılması
gerekmektedir. Yedekleme yönetimi programının etkinliğinin değerlendirilmesi için aşağıdaki
soruların cevaplanması gerekmektedir.


Bütün kilit pozisyonlar için yedekleme yönetimi programı uygulanıyor mu?



Kilit pozisyonlar boşaldığında hızlı bir şekilde doldurulabiliyor mu?

 Aday havuzlarından kilit pozisyonlara getirilen çalışanlar yeni görevlerini
başarıyla yerine getirebiliyorlar mı?
 Yedekleme yönetimi programını örgütsel veya çevresel değişiklikler nedeniyle
gözden geçirmek gerekiyor mu?
Söz konusu sorulara tek tek bakıldığında, bütün kilit pozisyonlar için yedekleme
yönetimi programının uygulanması gerektiği ifade edilebilir. Buna göre yedekleme yönetimi
programına dahil edilmediği saptanan kilit pozisyonlar varsa bunların da sürece dahil
edilmeleri, yedekleme yönetimi programının etkin bir şekilde işlemesinde önem taşıyacaktır.
Yedekleme yönetiminde, kilit pozisyonlar boşaldığı takdirde bu duruma önceden
hazırlıklı olarak bu kilit pozisyonlara geçebilecek umut vaat eden çalışanların saptanması ve
bir program dahilinde geliştirilmeleri yönünde çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu
doğrultuda kilit pozisyonlar boşaldığında, hızlı bir şekilde doldurulmaları yedekleme yönetimi
programının etkinliğini ifade eden önemli bir göstergedir.
Kilit pozisyonlar boşaldığında, bu pozisyonların aday havuzundan hızlı bir şekilde
doldurulması kadar söz konusu pozisyonlara getirilen çalışanların yeni görevlerini başarıyla
yerine getirmeleri de yedekleme programının etkinliğini gösteren bir başka önemli faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yedekleme yönetimi programı, bir kez kurulduğunda değiştirilmeyecek bir programa
işaret etmemektedir. Buna göre gerek örgütsel gerekse çevresel değişiklikler dikkate alınarak
zaman zaman gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerektiği ifade edilebilir.
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10.3. Yedekleme Yönetiminin Örgütlere ve Çalışanlara Yararları
Yedekleme yönetimi, her ne kadar ilk bakışta sadece örgütlere yarar sağlayan bir
program olarak görülse de örgütlerin yanı sıra çalışanlara da pek çok yarar sağlamaktadır.
Yedekleme
sıralanmaktadır.

yönetiminin, örgütlere sağlamış olduğu yararlar aşağıdaki gibi



Kilit pozisyonlara lider akışının sürekliliğini sağlar.



Umut vaat eden çalışanların, örgütlerinde kalmalarını sağlar.



Örgütün iç kaynaklarının gelişimini sağlar.

Örgütler açısından kilit pozisyonların devamlılığının sağlanmasının ne kadar önemli
olduğu göz önüne alınırsa yedekleme yönetiminin örgütlere sağladığı en önemli yararlardan
birinin kilit pozisyonlara lider akışının sürekliliğinin sağlanması olduğu görülmektedir.
Umut vaat eden çalışanlar, hem bilgi, beceri ve yetenekleri yüksek hem de iş
performansı ve potansiyeli açısından üstün nitelikler taşıyan çalışanlardır. Buna göre umut
vaat eden çalışanların, başka örgütlerde rahatlıkla iş bulabilecek çalışanlar oldukları ifade
edilebilir. Umut vaat eden çalışanlar, kendilerine örgütlerinde bir gelecek görmedikleri
takdirde başka örgütlere geçme niyetlerinde artış gözlemlenebilir. Hâlbuki yedekleme
yönetimi programlarına dahil edilen umut vaat eden çalışanların, hem örgütlerinin kendi
kariyer gelişimlerine yatırım yaptıklarını gördüklerinden hem de örgütlerinde ilerleme
olanaklarının farkında olduklarından işten ayrılma niyetleri azalabilir. Buna göre yedekleme
yönetiminin umut vaat eden çalışanların örgütlerinde kalmalarını sağlamalarına katkıda
bulunduğu ifade edilmektedir.
Örgütün yedekleme yönetimi programı kapsamında, umut vaat eden çalışanlarına
sundukları faaliyetlerin örgütün iç kaynaklarının gelişimini sağlaması ise başka bir yarar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yedekleme yönetiminin, çalışanlara sağlamış olduğu yararlar ise aşağıdaki gibi
özetlenebilir.


Umut vaat eden çalışanlara, örgütlerinde yükselme fırsatı sunar.

 Yedekleme yönetimi programı dahilinde almış oldukları eğitim/geliştirme
faaliyetleri ve öğrenme fırsatı sunan görevler sayesinde kariyer gelişimlerine katkıda bulunur.


Kariyer tatmini sağlar.



Motivasyonları artar.

Yedekleme yönetimi programları her şeyden önce umut vaat eden çalışanlara
örgütlerinde yükselme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanların yedekleme yönetimi
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programı dahilinde almış oldukları eğitim-geliştirme faaliyetleri, öğrenme fırsatı sunan
görevler sayesinde kariyer gelişimleri sağlanır. Örgütlerindeki yükselme fırsatlarını gören,
örgütte tanınmasını sağlayan görevler üstlenen, formel mentorluk programlarına dahil edilen
çalışanların hem motivasyonlarının hem de kariyer tatminlerinin arttığı ileri sürülmektedir.
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Uygulamalar
1) Çalışmak istediğiniz bir şirketi düşününüz. Yedekleme yönetiminde
öğrendiklerinizden hareketle bu şirketteki kilit pozisyonlar hakkında fikir yürütünüz.
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Uygulama Soruları
1) Düşündüğünüz kilit pozisyonlarla ilgili nasıl bir yedekleme yönetimi programı
tasarlanabilir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yedekleme yönetimini açıklamayı öğrendik. Yedekleme planı ile
yedekleme yönetimi arasındaki farkların neler olduğunu öğrendik. Yedekleme yönetiminin
aşamalarını öğrendik. Yedekleme yönetiminin örgütlere ve çalışanlara sağladığı yararları
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Yedekleme yönetimi, hangi pozisyonlar için yapılmaktadır?
a) Kilit pozisyonlar
b) Orta kademe pozisyonlar
c) Giriş düzeyindeki pozisyonlar
d) Bütün pozisyonlar
e) Ara kademe pozisyonlar
2) Yetenek yönetimi programı dahilinde oluşturulan aday havuzu kimlerden
oluşmaktadır?
a) Çözülme evresindeki çalışanlar
b) Umut vaat eden çalışanlar
c) Giriş düzeyindeki pozisyonlarda çalışanlar
d) Bütün çalışanlar
e) Önemli departmanlarda çalışanlar
3) Yedekleme yönetimi programı dahilinde oluşturulan aday havuzunun büyüklüğü
aşağıdakilerden hangisine göre farklılık göstermez?
a) Örgüt büyüklüğü
b) Örgüt yapısı
c) Örgüt stratejisi
d) Örgütün kariyer geliştirme faaliyetleri
e) Örgüt politikası
4) Aşağıdakilerden hangisi, umut vaat eden çalışanların taşımaları gereken
özelliklerden biri değildir?
a) Yeni fikirlere açık olma
b) Yeni beceriler geliştirebilme yeteneği
c) Hatalarından ders çıkarabilme yeteneği
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d) Düşük iş performansı
e) Daha fazla sorumluluk üstlenebilme
5) Yedekleme yönetiminde, kilit pozisyonlara örgüt içinden .......... devamlılığının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Usta
b) Lider
c) Beyaz yakalı çalışan
d) Uzman
e) Mentor
6)

Aşağıdakilerden hangisi, yedekleme yönetiminin ilk aşamasıdır?

a)

Umut vaat eden çalışanları saptamak

b)

Aday havuzu oluşturmak

c)

Kilit pozisyonları belirlemek

d)

Gerekli bilgi ve becerileri belirlemek

e)

Kariyer yollarını oluşturmak

7)
Aşağıdakilerden hangisi, kilit pozisyonların gerektirdiği bilgi ve becerilerin
belirlenmesine veri sağlamaktadır?
a)

Kariyer yolları

b)

İK Planlama

c)

İş analizleri

d)

Mentorluk

e)

Performans değerlendirme

8)

Yedekleme yönetiminde umut vaat eden çalışanlar ile ne kast edilmektedir?

a)

İş performansı yüksek çalışanlar

b)

Yüksek potansiyelli çalışanlar
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c)

Kilit pozisyonlardaki çalışanlar

d)

Genç çalışanlar

e)

Deneyimli çalışanlar

9)

Yedekleme yönetiminde kilit pozisyonlar ile ne ifade edilmektedir?

a)

Örgütün geleceği ve stratejileri açısından kritik önem taşıyan pozisyonlar

b)

Yüksek iş performansı gerektiren pozisyonlar

c)

Kalifiye işgücü gerektiren pozisyonlar

d)

Orta kademe pozisyonlar

e)

Örgütteki herhangi bir pozisyon

10)
Umut vaat eden çalışanlar, genellikle kariyerinin .................. evrelerindeki
çalışanlar arasından seçilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Sona yaklaşmış

b)

İlk

c)

Orta

d)

Son

e)

Çözülme

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) b, 6) c, 7) c, 8) b, 9) a, 10) b

199

11. ÖZEL KARİYER GRUPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kadın Çalışanlar
11.2. Çift Kariyerli Eşler
11.3. Umut Vaat Eden Çalışanlar
11.4. Özürlü Çalışanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Özel kariyer grupları diye bir sınıflandırmaya neden ihtiyaç duyulmuş olabilir?
Fikir yürütünüz.
2) Özel kariyer grupları denildiğinde aklınıza hangi çalışanlar gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Kadın Çalışanlar

Kadın çalışanların erkek çalışanlara
kıyasla kariyerlerinin taşıdığı farklı
özellikleri açıklayabilmek

Ders notlarının
okunması

Çift Kariyerli Eşler

Çift kariyerli eşleri
tanımlayabilmek

Ders notlarının
okunması

Umut Vaat Eden Çalışanlar

Umut vaat eden çalışanlara
uygulanabilecek kariyer
programlarını kavrayabilmek

Ders notlarının
okunması

Özürlü Çalışanlar

Özürlü çalışanları özel kariyer
grupları açısından açıklayabilmek

Ders notlarının
okunması
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Anahtar Kavramlar
 Kadın çalışanlar
 Çift kariyerli eşler
 Umut vaat eden çalışanlar
 Özürlü çalışanlar
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Giriş
Örgütlerde spesifik olarak farklı özellikleri bulunan çalışanlar, özel kariyer grupları
olarak adlandırılmaktadır. Özel kariyer grupları, kadın çalışanlar, çift kariyerli eşler, umut
vaat eden çalışanlar ve özürlü çalışanlar olarak sıralanmaktadır. Örgütlerin bu özel kariyer
gruplarına uygun kariyer programlarını yürütmeleri gerekmektedir. Bu bölümde, özel kariyer
grupları açıklanacak ve bu özel kariyer grupları için uygulanabilecek kariyer programları
anlatılacaktır.
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11.1. Kadın Çalışanlar
Örgütlerin, spesifik olarak farklı özellikleri bulunan çalışanlarına uygun kariyer
programları uygulamaları önerilmektedir. Örgütlerin genellikle kadın çalışanları, çift kariyerli
eşleri, umut vaat eden çalışanları ve özürlü çalışanları özel kariyer programlarına dahil
ettikleri görülmektedir. Bu çalışan grupları, özel kariyer grupları olarak adlandırılmaktadır.
Söz konusu özel kariyer gruplarından ilk olarak kadın çalışanlar ele alınacaktır.
Her geçen gün daha fazla kadının aktif istihdama katıldığı görülmektedir. Ancak
kadınların kariyerlerinin, gerek örgütsel gerekse toplumsal birtakım faktörler nedeniyle
erkeklerin kariyerlerinden farklılık gösterdiği ifade edilebilir (Gallos, 1989). Bu durum, kadın
çalışanların özel kariyer programlarına dahil edilmelerini gerektirmektedir.
Kadın çalışanların kariyerleriyle ile ilgili temel farklılık, kadınların kariyerlerinin
erkeklerin kariyerlerine göre daha bölünmüş bir niteliğe sahip olması şeklinde açıklanabilir.
Daha bölünmüş derken; kadınların hayatlarının belirli dönemlerinde hamilelik, doğum izni ve
çocuk bakımı gibi anneliğin getirmiş olduğu birtakım sorumluluklar nedeniyle iş hayatlarına
ara vermeleri kastedilmektedir (Buzzanell, Mesienbach, Remke, Liu, Bowers ve Conn, 2005).
Anneliğin getirmiş olduğu sorumlulukların yanı sıra yaşlı aile büyüklerinin bakımına ilişkin
sorumluluklar da erkeklerden ziyade genellikle kadınlar tarafından üstlenildiği için bu gibi
durumlarda da yine kadınların iş hayatlarına ara vermeleri gerekebilmektedir (Gross, 2005).
Anneliğin getirmiş olduğu sorumluluklar sadece hamilelik, doğum izni ve çocuk
bakımı nedeniyle iş hayatına ara verilmesiyle sınırlı değildir. Buna göre hem kadın ve erkeğin
doğası hem de toplum içinde kadın ve erkeğe biçilen roller dikkate alındığında, çocuk
bakımından esas olarak babadan ziyade annenin sorumlu olduğu fikri kabul görmektedir
(Arendell, 2000; Lewis ve Humbert, 2010). Eşlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerde de
annenin çocuk bakıma ilişkin bu sorumluluğu değişmemektedir (Arendell, 2000; Bianchi ve
Milkie, 2010; Charles ve James, 2005; Schwartz, 1989). Buna göre kadın çalışanların, erkek
çalışanlara kıyasla ev işleri, çocuk bakımı ve işyeri talepleri karşısında üzerlerinde daha çok
baskı hissettikleri ve kariyerlerinde daha yavaş ilerledikleri ifade edilebilir (Schwartz, 1989).
Söz konusu nedenler doğrultusunda kadın çalışanların, kariyer ilerlemeleri ve gelişimlerinin
sağlanması için örgütleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir.
Örgütlerde kadın çalışanlara sunulabilecek çeşitli uygulamalar aşağıda sunulmuştur.


Esnek zaman



Sıkıştırılmış iş haftaları



Kısmi zamanlı çalışma



İş paylaşımı programları



Evden çalışma
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Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde çeşitli kolaylıkların sağlanması

Esnek zaman (flexitime), çalışanların önceden belirlenmiş zaman dilimleri dahilinde
işe gelme ve işten ayrılma saatlerini kendilerinin saptadıkları çalışma biçimi şeklinde
tanımlanmaktadır (Olmsted, 1990). Buna göre esnek zaman, önceden belirlenmiş bir zaman
diliminde çalışanların istedikleri saatte işlerine gelmelerine (Örneğin; sabah 6 ve 10 arası) ve
yine önceden belirlenmiş bir zaman diliminde istedikleri saatte işlerinden ayrılmalarına
(Örneğin; 15-19 arası) imkân veren çalışma biçimidir. Çalışanlar işe gelme ve işten ayrılma
saatlerini kendilerinin belirlemelerinin yanı sıra örgütler de tüm çalışanların işte bulunmaları
gereken zaman dilimini önceden saptarlar (Örneğin; 10-15 arası). Esnek zaman
uygulamasının, özellikle çocuk bakımından sorumlu olan kadın çalışanlar açısından yararlı
olduğu ifade edilmektedir.
Sıkıştırılmış iş haftaları (compressed work weeks), bir yandan haftanın çalışılan
günlerinin azaltılması diğer taraftansa günde çalışılan iş saatlerinin arttırılmasıyla oluşturulan
çalışma biçimi şeklinde tanımlanmaktadır (Baltes, vd., 1999). Buna göre sıkıştırılmış iş
haftaları, kişilerin haftanın çalışılan her günü işe gelmelerini zorunlu tutmamaktadır.
Böylelikle kişiler, işe geldikleri günler daha uzun çalışarak daha fazla serbest zamana sahip
olmaktadırlar (Cunningham, 1989). Sıkıştırılmış iş haftaları, çalışılan gün sayısının azalmasını
sağlamasıyla çalışan annelerin evlerinde çocuklarıyla daha çok vakit geçirmelerine imkan
tanımaktadır.
Kısmi zamanlı çalışma (part-time), tam zamanlı çalışmaya kıyasla çalışma süreleri
önemli ölçüde azaltmış çalışma olarak tanımlanmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmanın, çalışan
annelere çocuklarına daha çok vakit ayırma, çocuklarıyla ilgili faaliyetlere daha çok katılma,
böylelikle suçluluk duygusu ve rol çatışmasını daha az yaşamaları açısından yardımcı olduğu
belirtilmektedir (Crockenberg, 1988).
İş paylaşımı (jobsharing), normalde bir kişi tarafından üstlenilen tam zamanlı bir işe
ait görev ve sorumlulukların iki kişi tarafından yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır
(Olmsted, 1979). İş paylaşımı, çalışanlara esneklik ve azaltılmış iş saatleri sunmaktadır.
Özellikle çocuk yetiştirme evresinde iş hayatından kopmak istemeyen kadın çalışanların, iş
paylaşımı sayesinde pozisyonlarında kalmaya ve kariyerlerini sürdürmeye devam
edebildikleri belirtilmektedir.
Evden çalışma (telecommuting), kişinin işine ilişkin görev ve sorumluluklarını telefon,
bilgisayar, internet erişimi gibi telekomünikasyon teknolojileri yardımıyla işyerine bağlanıp
kendi evinde çalışarak yerine getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (DiMartino ve Wirth,
1990; Kurland ve Egan, 1999). Evden çalışmanın, çocuk yetiştirme evresindeki kadın
çalışanlar için yararlı olduğu ifade edilmektedir (Dooley, 1996).
Kadın çalışanlara, esnek zaman, sıkıştırılmış iş haftaları, kısmi zamanlı çalışma, iş
paylaşımı ve evden çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin sunulmasının yanı sıra eğitim ve
geliştirme faaliyetleri konusunda kolaylıkların sağlanması da kadın çalışanların kariyerleri
açısından önem taşımaktadır.
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Eğitim ve geliştirme faaliyetleri konusunda kolaylık sağlanabilecek ilk husus, eğitimin
yeri ve zamanıdır. Çalışanlar, işlerinin başından uzaklaştırılmadan eğitime tabi tutulacakları
gibi (iş başı eğitim), işlerinin başından uzaklaştırılarak da (iş dışı eğitim) eğitime tabi
tutulabilirler (Özçelik, 2013). İş dışı eğitim, işletmenin içinde veya dışında
düzenlenebilmektedir. İş dışı eğitimin, işletme dışında; konferans salonları ve üniversiteler ile
şehir içi ve dışındaki otellerde de gerçekleştirilebildiği görülmektedir (Özçelik, 2013). Kadın
çalışanların, özellikle de anne olanların işletme dışında verilen eğitimlere -örneğin; şehir
dışında düzenlenen eğitimlere- daha rahat katılabilmeleri için çocuklarını yanlarında
getirmelerine izin sağlanabilecek kolaylıklardan birine işaret etmektedir. Böylelikle kadın
çalışanların kariyer ilerlemeleri ve gelişimlerinin sağlanmasında eğitim ve geliştirme
faaliyetlerinden mahrum kalmalarının önüne geçilebilir.
Eğitimin zamanı açısından bakıldığında ise eğitimin çalışma saatleri içinde veya
dışında düzenlenebileceği görülmektedir. Çalışma saatleri dışında düzenlenen eğitimler, hafta
içi çalışma saatlerinin bitiminde gerçekleştirilebildikleri gibi hafta sonları da
düzenlenebilmektedirler (Özçelik, 2013). Ancak çalışma saatleri dışında düzenlenen
eğitimler, çalışanların ailelerine ayıracakları vakti işlerine ayırmalarını gerektirmektedir. Bu
doğrultuda hem anne olan hem de yaşlı aile büyüklerinin bakımını üstlenen kadın çalışanların
çeşitli eğitimlere katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla, elektronik ortamda da eğitimler
düzenlenebilir.
Kadın çalışanların kariyer gelişimleri söz konusu faaliyetlerle desteklenmesi önerilse
de örgütlerde birtakım bariyerlerle karşılaştıkları dikkat çekmektedir (Burke, 2001). Söz
konusu bariyerler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Burke, 2001).


Kadın çalışanların yetkinliklerine ilişkin olumsuz kalıp yargılar

 Kadın çalışanların erkek çalışanlara kıyasla kariyerlerine daha az bağlı
olduklarının düşünülmesi


Üst yönetimin, kadın çalışanları ilerletmede isteksiz davranması



Kadın çalışanların yedekleme yönetimi programlarına dahil edilmemeleri



Kadın çalışanların formel mentorluk programlarından mahrum bırakılmaları

Kadın çalışanların karşılaştıkları bariyerler nedeniyle erkek çalışanlara kıyasla bir
hayli düşük oranda üst yönetim kademelerinde yer aldıkları gözlemlenmektedir. Söz konusu
durum, cam tavan sendromu olarak adlandırılmaktadır.
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Resim 6: Cam Tavan Sendromu
(http://psycofgender.pbworks.com/w/page/19730937/GlassCeiling=2 Mayıs 2015)
Cam tavan, kadın çalışanları örgüt hiyerarşisinde yukarı doğru ilerlemekten alıkoyan
şeffaf bir bariyer olarak tanımlanmaktadır (Oakley, 2000). Buna göre kadın çalışanlar,
başlarını kaldırıp yukarı baktıklarında gördükleri tavan şeffaf olduğundan terfi edebilecekleri
üst yönetim kademelerini görebilmekte, ancak bu kademelere ilerlemek istediklerinde
başlarını cam tavana çarparak oldukları yerde kalmaya devam etmektedirler (Hoobler, vd.,
2009; Çakmak Otluoğlu, 2014).
Kadın çalışanların, cam tavan sendromunu yaşamamaları için her şeyden önce kadın
çalışanların yetkinliklerine ilişkin olumsuz kalıp yargılardan uzaklaşılması ve üst yönetimin
kadın çalışanların yükselmelerini desteklemeleri gerekmektedir. Buna göre kadın çalışanların
da gerekli kriterleri karşıladıkları müddetçe yedekleme yönetimi ve formel mentorluk
programlarına dahil edilmeleri de önem taşımaktadır.

11.2. Çift Kariyerli Eşler
Çift kariyerli eşler, eşlerin her ikisinin de kariyer sahibi olmasına işaret etmektedir.
Buna göre kadın çalışanlar kısmında da açıklandığı üzere kadınların aktif istihdamda yer
almalarının artmasıyla birlikte çift kariyerli eşlerde de artış gözlemlenmektedir (Blossfeld ve
Drobnic, 2001).

Resim 7: Çift Kariyerli Eşler
(http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7310-1144a= 2 Mayıs 2015)
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Çift kariyerli eşler, üç grup altında incelenebilir (Dündar, 2013).


Aynı örgütte aynı kariyeri izleyen çiftler



Aynı örgütte farklı kariyeri izleyen çiftler



Farklı örgütlerde benzer veya farklı kariyeri izleyen çiftler

Uygulamada bazı örgütlerin eşlerin aynı örgütte çalışmalarına izin vermeme
politikasına başvurdukları görülmektedir. Böyle bir uygulamaya, eşlerin aile hayatlarında
yaşadıkları olumsuz olayları örgütlerine taşıyabilecekleri endişesiyle başvurulmaktadır.
Ancak eşlerin aynı örgütte çalışıyor olmalarının, aile hayatlarıyla ilgili ihtiyaçlarını koordine
etmelerinde eşlere kolaylık sağlayabileceği göz önüne alınmalıdır (Werbal ve Hames, 1996).
Çift kariyerli eşlerle ilgili ortaya çıkan bir diğer durum ise eşlerin birbirlerinin
kariyerlerine destek vermeleri konusunda ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman eşlerden birinin
kariyerine ilişkin verdiği kararlar, karşı tarafın kariyerini etkileyebilmektedir (Dündar, 2013).
Örgütsel kariyer yönetimi konusunda açıklandığı gibi kişilerin kariyerlerine ilişkin
ihtiyaçlarının saptanmasında kişisel ihtiyaçları başlığı altında eşin istihdam durumu önem
taşımaktadır. Örneğin; bazı çalışanlar eşlerinin kariyerleri nedeniyle uluslararası
görevlendirmelere ya da şehir değişikliklerine sıcak bakmayabilmektedirler. Bu tip görevlerde
yer alması düşünülen çalışanların belirlenmesinde çalışanların eşleriyle de görüşmeler
yapılması önerilmektedir.
Çift kariyerli eşlerin, bekâr veya eşi aktif istihdamda yer almayan evli çalışanlara
kıyasla aile sorumlulukları açısından da kendilerini daha çok stres altında hissettikleri
görülmektedir. Bu nedenle çift kariyerli eşlere, kadın çalışanlar kısmında da açıklanmış olan
esnek zaman, sıkıştırılmış iş haftaları, kısmi zamanlı çalışma, iş paylaşımı ve evden çalışma
gibi esnek çalışma biçimlerinin sunulması önerilmektedir.

11.3. Umut Vaat Eden Çalışanlar
Umut vaat eden çalışanlar, yedekleme yönetimi bölümünde de açıklandığı üzere
ileride kilit pozisyonlara gelme kapasitesine sahip yüksek potansiyelli çalışanlar olarak
tanımlanmaktadır.
Umut vaat eden çalışanlara özel kariyer programlarının açıklanmasına geçilmeden
önce bu çalışanları nelerin motive ettiğinin üzerinde durulması gerekmektedir. Umut vaat
eden çalışanları motive eden faktörler, yedi başlık altında incelenebilir (Galpin ve Skinner,
2004)


İş etiği



Finansal başarı



Dominant olma
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Mükemmel performans



Rekabetçilik



Statü



Uzmanlık

Söz konusu yedi başlığın tek tek incelenmesi gerekmektedir. Buna göre iş etiği başlığı
altında umut vaat eden çalışanların çok çalışma isteklerinin yattığı görülmektedir. Finansal
başarı ile finansal ve maddi ödüllere ulaşma azmi kastedilmektedir. Dominant olma, liderlik
etme isteğine işaret etmektedir. Mükemmel performansla umut vaat eden çalışanların
gösterebilecekleri en iyi iş performansını gösterme isteğinde oldukları ifade edilmektedir.
Rekabetçilik, rekabet etme isteği ve kazanma hedefi olarak açıklanmaktadır. Statü ile umut
vaat eden çalışanların örgüt hiyerarşisinde yükselme istekleri kastedilmektedir. Uzmanlıkla
umut vaat eden çalışanların meydan okuyan (challenging) görevleri üstlenme istekleri ve yeni
görevlerde uzmanlık kazanma hedefleri anlaşılmaktadır (Galpin ve Skinner, 2004).
Umut vaat eden çalışanları motive eden faktörlerin bilinmesi, bu çalışanlara
uygulanacak özel kariyer programlarının saptanmasında önem taşımaktadır. Buna göre umut
vaat eden çalışanların dominant olma ve yükselme istekleri göz önüne alındığında bu kişileri
üst yönetim pozisyonlarına gelecek şekilde kariyer gelişimlerine katkıda bulunulması
gerekmektedir. Yedekleme yönetimi bölümünde de açıklandığı üzere umut vaat eden
çalışanların yedekleme yönetimi programlarına alınmaları gerektiği ifade edilebilir.
Umut vaat eden çalışanların, meydan okuyan görevleri üstlenmek istemeleri onları
proje grupları ve iş rotasyonu programlarına uygun hâle getirmektedir.
Umut vaat eden çalışanların ayrıca formel mentorluk programlarıyla kariyer
gelişimlerinin sağlanması da önem taşımaktadır.

11.4. Özürlü Çalışanlar
Özürlü çalışanlar, örgütlerin özel kariyer programları uygulamaları gereken bir diğer
grubu temsil etmektedir (Snell ve Bohlander, 2009). Özürlü çalışanların, fiziksel veya zihinsel
kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle zaman zaman işe alınmak istenmedikleri, alındıkları
takdirde de örgütlerinde ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmektedir (Chi, Pan, Liu ve Jang,
2004).
Özürlü çalışanlara işe alımlarda fırsat eşitliği sunulması açısından özürlü çalışan
istihdamının çeşitli ülkelerde kanunlarla garanti altına alınmasına çaba gösterildiği dikkat
çekmektedir.
Ülkemiz açısından bakıldığında, işverenlerin elli veya daha fazla çalışan olan özel
sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü çalışanı beden ve ruhi durumlarına
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uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü oldukları İş Kanunu’nda yer almaktadır (4857 sayılı İş
Kanunu, m.30).
Özürlü çalışanların işe alımlarda fırsat eşitliğinden yararlanmalarının sağlanmasının
yanı sıra örgütsel yaşamda da desteklenmeleri gerekmektedir. Buna göre işyerinin özürlü
çalışanların hareket etmelerine olanak verecek şekilde tasarlanması, çalışma sürelerinin daha
esnek bir şekilde ayarlanması, işyerinde yapılabilecek düzenlemelere örnek olarak
gösterilebilir (Chi, Pan, Liu, ve Jang, 2004).
Özürlü çalışanlara sunulabilecek olan kariyer geliştirme faaliyetlerinin başında bu
çalışanlara işlerini daha iyi yapabilmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için gereken
eğitimlerin sunulması gelmektedir (Freedman ve Keller, 1981).
Özürlü çalışanlara sunulabilecek bir diğer önemli kariyer geliştirme faaliyeti ise bu
çalışanların ihtiyaçlarının daha iyi tespit edilebilmesi için kariyer danışmanlığının
sunulmasıdır.
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Uygulamalar
1) Çevrenizdeki kişilerden (Örneğin; aile üyeleri, komşular, arkadaşlar vb.) özel
kariyer gruplarına girdiğini düşündüğünüz kişiler var mı? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizdeki kişilerden (Örneğin; aile üyeleri, komşular, arkadaşlar vb.) özel
kariyer gruplarına dahil olanlar varsa, bu kişiler örgütlerinden kariyerleriyle ilgili hangi
konularda destek alabilirler? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özel kariyer gruplarının, kadın çalışanlar, çift kariyerli eşler, umut vaat
eden çalışanlar ve özürlü çalışanlar olduklarını öğrendik. Her bir özel kariyer grubunun
kariyer ilerlemesi ve gelişimi için örgütlerde hangi kariyer geliştirme faaliyetlerine tabi
tutulabileceklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Çalışanların önceden belirlenmiş zaman dilimleri dahilinde işe gelme ve işten
ayrılma saatlerini kendilerinin saptadıkları çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş paylaşımı
b) Esnek zaman
c) Evden çalışma
d) Kısmi zamanlı çalışma
e) Sıkıştırılmış iş haftaları
2) Aşağıdakilerden hangisi kadın çalışanların kariyerinin erkek çalışanların
kariyerlerinden farklılık taşımasının nedenlerinden biri değildir?
a) Hamilelik nedeniyle kariyere ara verme
b) Doğum izni nedeniyle kariyere ara verme
c) Çok hırslı olmama nedeniyle kariyere ara verme
d) Çocuk bakımı nedeniyle kariyere ara verme
e) Yaşlı aile büyüklerinin bakımı nedeniyle kariyere ara verme
3) Aşağıdakilerden hangisi eşlerin her ikisinin de kariyer sahibi olması olarak
açıklanmaktadır?
a) Çift kariyerlilik
b) Çift kariyerli eşler
c) Çift işli eşler
d) Çift meslekli eşler
e) Çifte kariyer
4) Aşağıdakilerden hangisi çift kariyerli eşler ile ilgili yapılan gruplandırmada yer
almaz?
a) Aynı örgütte aynı kariyeri izleyen çiftler
b) Aynı örgütte farklı kariyeri izleyen çiftler
c) Farklı örgütlerde farklı kariyeri izleyen çiftler
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d) Eşlerden birinin aktif istihdamda yer almaması
e) Farklı örgütlerde benzer kariyeri izleyen çiftler
5) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işlerinin başından uzaklaştırılmadan eğitime
tabi tutulmaları olarak tanımlanmaktadır?
a) İş başı eğitim
b) İş dışı eğitim
c) İşletme eğitimi
d) Uzmanlık eğitimi
e) İşletme dışı eğitim
6)
Tam zamanlı çalışmaya kıyasla çalışma süreleri önemli ölçüde azaltmış
çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sıkıştırılmış iş haftaları

b)

Esnek zaman

c)

Evden çalışma

d)

Kısmi zamanlı çalışma

e)

Alternatif çalışma

7)
Kadın çalışanlara, esnek zaman, sıkıştırılmış iş haftaları, kısmi zamanlı
çalışma, iş paylaşımı ve evden çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin sunulmasının yanı sıra
..................... faaliyetleri konusunda da kolaylıkların sağlanması gerekmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Eğitim ve geliştirme

b)

Kariyer danışmanlığı

c)

İş rotasyonu

d)

İzin esnekliği

e)

Doğum izni

8)
Aşağıdakilerden hangisi, cam tavan sendromunun önlenmesinde örgütlerin
başvurabilecekleri yöntemlerden biri değildir?
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a)

Üst yönetimin kadın çalışanların yükselmelerini desteklemeleri

b)

Kadın çalışanların yedekleme yönetimi programına dahil edilmeleri

c)

Kadın çalışanların bölüm içi iş rotasyonuna dahil edilmeleri

d)

Kadın çalışanların formel mentorluk programına dahil edilmeleri

e)

Kadınlara yönelik önyargıların önüne geçilmesi

9)
Bazı örgütlerin eşlerin aynı örgütte çalışmalarına izin vermeme politikasına
başvurdukları görülmektedir Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)
endişesi

Eşlerin birlikte çalışmalarının evlilik hayatlarını olumsuz yönde etkileyeceği

b)
Eşlerin aile
taşıyabilecekleri endişesi
c)
d)
endişesi

hayatlarında

yaşadıkları

olumsuz

olayları

örgütlerine

Eşlerin birlikte çalışmalarının daha çok iş stresine yol açacağı endişesi
Eşlerin birlikte çalışmalarının daha çok işyükü altında kalmalarına yol açacağı

e) Eşlerin birlikte çalışmalarının, çocuk bakımına olumsuz yansıyacağı endişesi
10)
Umut vaat eden çalışanların, meydan okuyan görevleri üstlenmek istemeleri
onları ...................... ve ................. programlarına uygun hale getirmektedir
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Proje grupları ve sıkıştırılmış iş haftaları

b)

Proje grupları ve iş rotasyonu

c)

İş rotasyonu ve iş paylaşımı

d)

İş rotasyonu ve sıkıştırılmış iş haftaları

e)

Proje grupları ve iş paylaşımı

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) b , 4) d, 5) a, 6) d, 7) a, 8) c, 9) b, 10) b

218

12. KARİYERİN DOĞASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Örgütsel Kariyer
12.2. Kariyerin Doğasını Etkileyen Gelişmeler
12.2.1. Örgüt Yapılarındaki Değişiklikler
12.2.2. İş Güvencesinin Azalması
12.2.3. İstihdam İlişkilerinin Kesintiye Uğraması
12.2.4. Esnek Çalışma Biçimlerinin Yaygınlaşması
12.2.5. Küçük İşletmelerin Sayısındaki Artış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Günümüzde örgütler nasıl çevre koşullarında faaliyet göstermektedirler?
2) Söz konusu çevre koşullarının örgütlere ve kariyere etkileri neler olabilir?
Açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Örgütsel Kariyer

Örgütsel kariyer kavramını Ders notlarının okunması
açıklayabilmek.

Kariyerin Doğasını
Etkileyen Gelişmeler

Kariyerin doğasını etkileyen Ders notlarının okunması
gelişmeleri kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Örgütsel Kariyer



İş Güvencesi
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Giriş
1980’li yıllara kadar kişilerin de çalışma yaşamlarını işe girdikleri ilk örgütte
sürdürdükleri ve iş değiştirmelerin yaygın olmadığı gözlemlenmektedir. Ancak 1980’li
yıllardan itibaren meydana gelen değişikliklerin kariyerin doğasını etkilediği ve iş
değiştirmelerin yaygınlaştığı görülmektedir. Söz konusu gelişmeler, örgüt yapılarının
değişmesi, iş güvencesinin azalması, istihdam ilişkilerinin kesintiye uğraması, esnek çalışma
biçimlerinin yaygınlaşması ve küçük işletmelerin sayısındaki artış olarak sıralanmaktadır.
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12.1. Örgütsel Kariyer
Kariyerin doğasını etkileyen gelişmeleri açıklamadan önce 1980’li yıllara kadar
kariyerin doğasının nasıl olduğunun üzerinde durulması gerekmektedir.
Kariyer, özellikle günümüz koşullarında ön plana çıkan ve popülerlik kazanan bir
kavram olmasına rağmen aslında yakın zamanda ortaya çıkmış bir olgu değildir. Kariyerin,
endüstrileşmenin başladığı ilk yıllara kadar uzanan bir geçmişi bulunmaktadır. Buna göre
istihdam edilebilir nüfusun büyük çoğunluğunun, kapitalizm ve endüstrileşme sonucu kurulan
büyük ölçekli fabrikalar veya ticari girişimlerde çalışmaya başlamasının günümüzde
algılandığı şekliyle kariyerin daha doğrusu örgütsel kariyerin ortaya çıkışına temel hazırladığı
ifade edilebilir (Kanter, 1989).
Endüstri Devrimi’nden başlayarak 1980’li yıllara kadar süregelen yıllarda örgütlerin,
günümüz koşullarına kıyasla daha tahmin edilebilir ve durağan çevre koşullarında faaliyet
gösterdikleri, çalışanlarına uzun süreli istihdam ve iş güvencesi sundukları görülmektedir.
Ayrıca bu yıllarda büyük ve hiyerarşik örgüt yapılarının, piyasalara hâkim oldukları
gözlemlenmektedir (Miles ve Snow, 1996). Bu doğrultuda kişilerin de çalışma yaşamlarını işe
girdikleri ilk örgütte sürdürdükleri ve iş değiştirmelerin yaygın olmadığı gözlemlenmektedir.
Böylelikle örgütsel kariyer, kişilerin bir veya en fazla iki örgütün hiyerarşi kademelerinde
doğrusal bir şekilde ilerlemeleri sonucu ortaya çıkan kariyer şeklinde tanımlanmaktadır
(Sullivan, 1999).
1980’li yılların ortalarına kadar güncelliğini koruyan örgütsel kariyer kavramının,
çalışma yaşamında ortaya çıkan değişikliklerle çalışanların kariyerlerini açıklamada yetersiz
kalmaya başladığı görülmektedir.
Ekonomik krizler, istikrarsız çevre koşulları ve artan rekabet gibi nedenlerle
günümüzde artık şirketler küçülmeye gitmektedirler. Bu durum, işten çıkartmalara yol açtığı
gibi yeni iş imkânlarının yaratılmasına da ket vurmaktadır. Böylelikle kişilerin çalışma
yaşamlarını tek bir şirkette geçirdiği dönemler, artık geçmişte kalmaktadır. Başka bir deyişle
şirketler, eskisi gibi çalışanlarına iş güvencesi ve uzun süreli istihdam sunamamaktadır.
Çalışanlar işe girdiklerinde çalıştıkları örgütte bir ömür çalışmalarının mümkün
olmadıklarının bilincinde olduklarından, diğer iş fırsatlarını kollamaya devam etmekte ve
başka bir yerde iş bulabilmek için kendilerini geliştirme çabası içine girmektedirler.

12.2. Kariyerin Doğasını Etkileyen Gelişmeler
Örgütsel kariyerin doğasını etkileyen gelişmeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.


Örgüt yapılarının değişmesi



İş güvencesinin azalması



İstihdam ilişkilerinin kesintiye uğraması
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Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması



Küçük işletmelerin sayısındaki artış

Bu gelişmelerin, aslında birbirlerinden bağımsız olgular olmadığı, birinin meydana
gelmesinin diğer ya da diğerlerinin ortaya çıkmasını tetiklediği belirtilebilir.

12.2.1. Örgüt Yapılarındaki Değişiklikler
Geçmişten günümüze örgüt yapıları incelendiğinde, Endüstri Devrimi’nin başladığı
1860’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar dünya ekonomisine hiyerarşik örgüt yapısına sahip
büyük işletmelerin hâkim oldukları görülmektedir.
Üretim ve dağıtım alanlarındaki işletmelerin başı çektiği bu işletmelerin, büyük ölçüde
dikey bütünleşmeye giderek gerçekleştirilen tüm işler üzerindeki kontrolü ele geçirmeye
çalıştıkları görülmektedir. Bu kontrolü sağlayabilmek amacıyla da işletmelerin hiyerarşi
kademelerine her geçen gün bir yenisini daha ekledikleri belirtilebilir. Bu dönemin örgüt
yapıları, uzun ve dik bir piramit şeklindedir. Çalışanların bu örgüt yapılarında kişisel ve
örgütsel başarı için gereken becerileri geliştirdikleri sürece yaşam boyu istihdama sahip olarak
örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru ilerledikleri görülmektedir (Miles ve Snow, 1996). Başka
bir deyişle, büyük örgütler çalışanlara ilerleyebilecekleri hiyerarşi kademelerini
sunmaktadırlar.

Resim 8: Büyük İşletmelerdeki Örgüt Yapısı
(http://www.123rf.com/photo_10287593_hierarchy-organization-managementstructure-people-pyramid-illustration.html=3 Mayıs 2015)
Piyasaya hâkim olan büyük işletmelerin, Endüstri Devrimi’nin gerçekleştiği 1860’lı
yıllardan 1900’lü yılların başlarına kadar başarılı olabilmeleri, standart ürün ve hizmetlerin
etkin kitle üretimini sağlayacak teknik yetkinlik ve sermaye birikimine sahip olmaları ile
mümkün olmaktadır. Bunu sağlayabilmek için de örgütlerin, çalışanlarının her birini ayrı bir
teknik uzmanlığı temsil eden departmanlarda toplama yoluna gittikleri görülmektedir. Her biri
ayrı teknik uzmanlığı temsil eden departmanların oluşturulmasıyla ortaya çıkan örgüt yapısı
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fonksiyonel örgüt yapısı olarak adlandırılmaktadır. Bu örgüt yapılarında çalışanlar, kendi
departmanlarındaki hiyerarşilerde alt kademelerden üst kademelere doğru ilerlerler (Miles ve
Snow, 1996).
II. Dünya Savaşı’ndan itibaren Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerindeki gelişmiş
ekonomilerin, istikrarlı bir büyüme içine girdikleri görülse de bu istikrarlı büyümeye karşı
düzenli uyarı sinyalleri, kısa dönemli durgunluklarla 1970 ve 1980’li yıllarda kendini
göstermeye başlamıştır. 1970’li yılların ortalarında yaşanan ekonomik krizler, büyümeyi
yavaş yavaş durdurmaya başlamış ancak bu dönemin koşullarında büyüme, norm olarak
görülmüş, büyümeme ise normalden sapma olarak karşılanan bir olgu olmuştur. Büyüyen
ekonomilerin, büyüyen işletmeler anlamına geldiği göz önüne alındığında, büyümenin sadece
işletme sayısındaki toplam artışla gerçekleşmediği, aynı zamanda örgüt büyüklüğünde de
gerçekleştiği belirtilebilir. Dolayısıyla bu büyüme kalıpları, örgütlerde nispeten istikrarlı
kariyer yolları anlamına gelmektedir (Evans, Gunz ve Jalland, 1999).
Söz konusu dönemde örgütlerin, planlamanın dikkatli yapılması ve iç kaynakların
düzenli bir şekilde koordine edilmesi sonucu başarılı oldukları görülürken, 1980’li yılların
değişken çevre koşulları artık bu duruma izin vermemektedir. Bu doğrultuda örgütler,
yönetim kademelerine bir yenisini eklemektense tedarikçiler, müşteriler ve iş birlikçilerle
kurulan ilişkilerle büyüme yoluna gitmeyi tercih etmeye başlamışlardır.
1980’li yılların ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni
Zelanda, Güney Afrika, Kanada ve Avustralya’daki büyük işletmelerin yarısından daha
fazlasının yeniden yapılanmaya gittikleri, bu yeniden yapılanmanın da büyük ölçüde küçülme
ile gerçekleştirildiği görülmektedir (Marchant, 1999).
Küçülme, farklı şekillerde gerçekleşebilir (Evans, Gunz ve Jalland, 1999). Örneğin;
kademe azaltma, küçülme yollarından biridir (Evans, Gunz ve Jalland, 1999). Örgütün en alt
kademesi ile en üst kademesi arasındaki mesafeyi kısaltmak ve aradaki kademelerin sayısını
azaltmak anlamına gelen (Koçel, 2005) kademe azaltma, genellikle örgütte orta kademede
bulunan çeşitli iş ve fonksiyonların kaldırılması ile gerçekleştirilir.
Kademe azaltma, örgütün temel fonksiyonlarının merkezinde yer almayan çoğu
faaliyetin gerçekleştirilmesinde dış kaynaklardan yararlanılması yoluna gidilmesine de yol
açmaktadır (Grimshaw, 2002). Dış kaynaklardan yararlanma, “sadece yapabildiğinin en
iyisini yap” felsefesinden temellerini alır (Miles ve Snow, 1996) ve örgütün temel faaliyet
alanına girmeyen konuları başka örgütlere devretmesi anlamına gelir.
Dış kaynaklardan yararlanma, kademe azaltmayla birlikte örgüt yapılarının
yalınlaştırılması yönünde güçlü bir baskı unsuru oluşturur (Littler, Wiesner ve Dunford,
2005). Buna göre çalışanların örgütlerinde ilerlemelerine izin veren uzun ve dik bir piramit
şeklindeki örgüt yapısının, kademe azaltma ve dış kaynaklardan yararlanma nedeniyle basık
bir hâle geldiği ifade edilebilir.
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Resim 9: Kademe Azaltma ve Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Örgüt Yapısına Etkisi
(http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/business/people/ictrev3.shtml=3 Mayıs 2015)
Kademe azaltma ve dış kaynaklardan yararlanma nedeniyle daha yatay ve daha basık
bir hâle gelen örgüt yapılarında terfi imkanlarının azalmasının önemli bir sorun olarak
karşımıza çıktığı ifade edilebilir (Newell ve Dopson, 1996).
Hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin küçülmenin, işten çıkartmaları da beraberinde
getirdiği görülmektedir. İlk olarak üretim sektöründe mavi yakalı çalışanların, daha sonra
hizmet sektöründeki beyaz yakalı çalışanların etkilerine maruz kaldığı küçülme çalışmaları
(Feldman, 1995), beyaz yakalı çalışanları da mavi yakalı çalışanlar gibi vazgeçilebilir hâle
getirmiş olması nedeniyle bir şokla karşı karşıya bırakmıştır (Evans, Gunz ve Jalland, 1999).
Buna göre küçülmenin, işten çıkarılanlar açısından uzun süreli işsizlik, çıkarılmayanlar içinse
ağır iş yükleri ve endişeye neden olduğu ifade edilebilir.
Küçülmenin, genellikle çalışanların kariyer gelişimleri için olumsuz etkilerinin olduğu
düşünülmektedir. Çünkü küçülme faaliyetleri, kişilerin işten çıkarılma olasılıklarını arttırır,
terfi imkânlarını azaltır ve daha kötü çalışma koşullarına işaret eder. Ayrıca küçülme, kademe
azaltma yoluyla meydana geldiğinde, mevcut iş pozisyonlarının sayısında bir azalış da olacağı
için iş gücü piyasalarına yeni gireceklerin iş bulma imkânlarını da azaltmaktadır (Feldman,
1995),
Sonuç olarak 1980’li yılların başlarından itibaren küçülme çalışmalarının, örgüt
yapılarının değiştirdiği görülmektedir. Bu durumun da kariyerin doğasını etkileyen önemli bir
gelişme olduğu görülmektedir.

12.2.2. İş Güvencesinin Azalması
1980’li yılların başından itibaren tüm dünyada kendini gösteren ekonomik
durgunluklar, hızlı teknolojik gelişmeler ve uluslararası piyasalarda artan rekabet gibi
faktörler nedeniyle, örgütlerin de yeniden yapılanma, birleşme, dış kaynaklardan yararlanma,
küçülme, iş gücünde esneklik ve üretimi düşük gelirli ülkelere kaydırma gibi yollara
başvurdukları görülmektedir (Chirumbolo ve Hellgren, 2003).
Maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak için başvurulan bu yollar da işten
çıkarmalar ya da çalışanların kendi istekleri dışında kısmi zamanlı çalışmaya teşvik
edilmelerine yol açmaktadır. 1980’li yıllardan beri yaşanan tüm bu değişiklikler, örgütlerin
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çalışanlarına artık uzun süreli istihdam ve iş güvencesi sunamamaları ile sonuçlanmaktadır
(Chirumbolo ve Hellgren, 2003).
İş güvencesi, en genel tanımıyla kişiye çalışmakta olduğu örgütündeki istihdam
ilişkisinin sürdürülebilir bir nitelikte olmasının garanti edilmesi olarak tanımlanmaktadır
(Green, Felstead ve Burchell, 2000). Buna göre iş güvencesizliği de kişinin çalışmakta olduğu
örgütünde istihdamının sürekliğinin sağlanmasına ilişkin belirsizlik olarak açıklanabilir
(Hellgren, Sverke ve Isaksson, 1999).
İş güvencesizliğinin, kişilerin ekonomik özgürlüklerini kaybetmeleri riskini de
beraberinde getirdiği için kişiler üzerinde stres ve endişe gibi olumsuz yönde güçlü psikolojik
etkileri vardır. Hatta iş güvencesizliğinin, iş kaybı ile sonuçlanmasa dahi işin kendisinin
kaybedilmesi kadar kişileri etkilediği ifade edilebilir (Hellgren, Sverke ve Isaksson, 1999).
Günümüzde iş güvencesinin genellikle kamu sektöründeki örgütlerde geçerli olduğu
görülürken, özel sektördeki örgütlerin büyük çoğunluğunun çalışanlarına iş güvencesi
sunamadıkları gözlemlenmektedir.

12.2.3. İstihdam İlişkilerinin Kesintiye Uğraması
Kariyerlerin doğasında meydana gelen değişiklikleri açıklayan başka bir gelişme de
istihdam ilişkilerinin kesintiye uğramasıdır (Çakmak, 2011).
İstihdam ilişkilerinin kesintiye uğraması, kişilerin iş bulamadıkları veya kendi
istekleriyle istihdamın dışında kaldıkları dönemde çalışma yaşamlarına verdikleri arayı temsil
etmektedir (Çakmak, 2011).
1980’li yıllardan önce kişilerin kariyerlerini iş değiştirerek gerçekleştirmelerine
sıklıkla rastlanmazken, 1980’li yıllardan sonra çoğu kişinin kısa süreli aralıklarla iş
değiştirdiği görülmektedir. Buna göre günümüzde örgüt yapılarında değişikliklere gidilmesi
ve örgütlerin çalışanlarına artık iş güvencesi sunamamaları gibi nedenlerle kişiler, örgütlerin
hiyerarşi kademelerinde hiç ara vermeden ilerleme gibi bir deneyim yaşayamamakta ve
sürekliliği şüpheli olan bir kariyer yolundan diğerine geçmektedirler (Çakmak, 2011).

12.2.4. Esnek Çalışma Biçimlerinin Yaygınlaşması
Kariyerlerin doğasında meydana gelen değişiklikleri açıklayan faktörlerden birisi de
esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasıdır (Çakmak, 2011).
Esnek çalışma biçimleri, en basit tanımıyla standart çalışma biçimlerinin dışında kalan
tüm çalışma biçimleri olarak açıklanabilir. Standart çalışma biçimleri, bir örgütte yapılması
gereken işin, işyerinde, işverenin gözetimi altında ve genellikle belirli bir programa göre
yapılması sonucunda ortaya çıkan çalışma biçimleri olarak tanımlanmaktadır (Davis-Blake,
Broschak ve George, 2003).
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Standart çalışma biçimlerinin bir diğer tanımı da yılın bütün iş günlerinde günlük sekiz
saat çalışılmasını içeren çalışma biçimleri olarak yapılmaktadır (Raghuram, London ve
Larsen, 2001).
Esnek çalışma biçimleri ve tanımlarına ilişkin özet bir liste Tablo 13’te sunulmuştur
(Houseman, 2001).
Tablo 13: Esnek Çalışma Biçimleri
Kavram

Tanım

Geçici süreli Çalışma

Örgüt tarafından belirli bir süre ve spesifik bir dönem için doğrudan
istihdam edilen kişilerin çalışma biçimi

Kısmi zamanlı çalışma

Tam zamanlı çalışma biçimine kıyasla çalışma saatleri daha az olan
ve daha düşük ücret alan kişilerin çalışma biçimi.

Çağrı üzerine çalışma

İhtiyaç duyulduğunda çağrılan kişilerin çalışma biçimi

Evden çalışma

Kişinin işine ilişkin görev ve sorumluluklarını telefon, bilgisayar,
internet erişimi gibi telekomünikasyon teknolojileri yardımıyla
işyerine bağlanıp kendi evinde çalışarak yerine getirdiği çalışma
biçimi

Esnek zaman

Çalışanların önceden belirlenmiş zaman dilimleri dahilinde işe
gelme ve işten ayrılma saatlerini kendilerinin saptadıkları çalışma
biçimi

İş paylaşımı

Normalde bir kişi tarafından üstlenilen tam zamanlı bir işe ait görev
ve sorumlulukların iki kişi tarafından yerine getirildiği çalışma
biçimi

1990’lı yıllardan itibaren uzun süreli ve sürekli istihdam biçimlerinin yerlerini yavaş
yavaş kısmi süreli ve geçici istihdam biçimlerine bırakmaya başladıkları görülmektedir. Bu
durumun, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilere sahip hemen hemen
bütün ülkelerde yaygınlık kazanmaya başladığı ifade edilebilir. Örneğin; İngiltere’de 1990’lı
yıllarda geçici çalışma oranında istikrarlı bir artış olduğu görülürken, İsveç’te ise 2001 yılının
verilerine göre iş gücünün %12,4’ünün kalıcı bir iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Diğer
Avrupa ülkeleri ve Amerika’da ise bu oranın ya benzer bir düzeyde ya da daha yüksek olduğu
belirtilmektedir (Bergström, 2001).
Ayrıca esnek çalışma biçimlerinin sıklığında gelecekte daha da artış olması
beklenmektedir (Houseman, 2001). Esnek biçimlerinde dikkati çeken bir başka husus ise bu
çalışma biçimlerinin eskiden sadece kalifiye olmayan çalışanlarla ilişkilendirilirken,
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günümüzde ise esnek çalışma biçimlerine göre çalışan kalifiye çalışanların sayısının da
artmasıdır (Bergström, 2001).
1990’lı yıllarda kısmi süreli işlerde çalışanların üçte ikisinin, perakende satış ve fastfood hizmetleri gibi iş gücü piyasalarında çalışan kalifiye olmayan çalışanlar oldukları
görülürken, günümüzde ise kısmi zamanlı ve geçici işlerde çalışanların gittikçe artan bir
oranda web sayfası dizaynı, halkla ilişkiler ve danışmanlık gibi işlerde çalışan kalifiye
çalışanlar oldukları belirtilmektedir (Feldman, 2006).
Örgütlerin esnek çalışma biçimlerini tercih etmelerinin ve esnek çalışma biçimlerinin
günümüzde bu denli yaygınlaşmalarının en önemli nedenlerinden biri, esnek çalışma
biçimlerinin örgütlere hızla değişen piyasa koşulları ile başa çıkabilmelerinde esneklik
sağlamasıdır. Buna göre örgütler, sadece örgüt yapılarında ve üretim biçimlerinde değil aynı
zamanda çalışanlarını istihdam etme biçimlerinde de esnekliğe gitmeye ihtiyaç
duymaktadırlar (Bergström, 2001).
Örgütlerin esnek çalışma biçimlerini tercih etmelerinin bir başka nedeni ise bu çalışma
biçimlerinin iş gücü maliyetlerini düşürmesidir. Buna göre esnek çalışma biçimleri sayesinde
örgütler, iş yüklerinde meydana gelen günlük, haftalık, aylık veya yıllık dalgalanmaları
ihtiyaç duyulan çalışan sayısına göre ayarlayabilmektedirler (Marler, Barringer ve Milkovich,
2002).
Günümüzde çoğu çalışanın gittikçe yaygınlaştığı görülen esnek çalışma biçimlerine,
örgütsel nedenlerden dolayı mecbur bırakıldığı ileri sürülse de bu çalışma biçimlerini
günümüzde kendi istekleri ile seçen çalışanların sayısında da artış olduğu belirtilebilir
(Mallon ve Duberley, 2000). Buna göre esnek çalışma biçimlerini, çift kariyerli eşler, kadın
çalışanlar gibi kariyerlerinde esnekliğine ihtiyaç duyan çalışanların daha fazla talep ettikleri
ileri sürülmektedir (Marler, Barringer ve Milkovich, 2002).
Esnek çalışma biçimleriyle çalışanların, iş ve kariyerleriyle ilgili olarak geçmişe
kıyasla çok daha fazla sorumluluk üstlendikleri görülmektedir (Bergström, 2001).

12.2.5. Küçük İşletmelerin Sayısındaki Artış
Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük işletmeler, 1980’li yılların
ortalarından itibaren çekiciliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu durumda Avrupa’daki
küçük işletmelerin, büyük işletmelere göre daha esnek modeller sunarak daha başarılı
olmalarının katkısı büyüktür (Arthur ve Rousseau, 1996).
1990’lı yıllarda Amerikan özel sektör istihdamının %56’sını küçük işletmeler
oluştururken, bu oranın 2000’li yıllarda %70’lere ulaştığı görülmektedir. Benzer bir durum,
İngiltere ve diğer Kıta Avrupası ülkelerinde de geçerlidir. 2000 yılına ait verilere göre Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerde küçük işletmelerin oranının %98,8 olduğu ve toplam istihdamın
%68’ini yine küçük işletmelerin oluşturduğu görülmektedir. Japonya’daki büyük işletmelerin
özel sektör istihdamının sadece %15’ini oluşturdukları dikkat çekmektedir (Arthur ve
Rousseau, 1996).
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Bu durum, üniversiteden yeni mezun olan çoğu kişi için büyük işletmelerde iş
bulamama ve şansını küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde deneme anlamına
gelmektedir. Zaten 1993 yılı verileri de gün geçtikçe daha fazla sayıda yeni mezunun, küçük
işletmelerde çalışmaya başladıklarını göstermektedir (Ahmadi ve Helms, 1997). Ancak küçük
işletmeler, çalışanlarına hiyerarşi kademelerinde yukarı doğru ilerlemeler sunmakta
zorlandıkları için büyük işletmelerin her konuda antitezi niteliğinde olan küçük işletmelerin
yaygınlaşarak piyasaya hakim olmalarının kariyerlerin doğasını etkileyen en önemli
faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Arthur ve Rousseau, 1996).
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Uygulamalar
1) Çevrenizdeki kişileri (Örneğin; aile üyeleri, komşular, arkadaşlar vb.)
düşündüğünüzde, bu kişilerin kariyerleri örgütsel kariyeri temsil ediyor mu? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizdeki kişilerin (Örneğin; aile üyeleri, komşular, arkadaşlar vb.) iş
güvencesine sahipler mi? İş güvencesi olan ve olmayan tanıdıklarınızın kariyerlerinin nasıl
farklılaştığını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, örgütsel kariyeri öğrendik. Örgüt yapılarının değişmesi, iş güvencesinin
azalması, istihdam ilişkilerinin kesintiye uğraması, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
ve küçük işletmelerin sayısındaki artışın kariyerin doğasını nasıl etkilediğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Endüstri Devrimi’nden başlayarak 1980’li yıllara kadar süregelen yıllarda
piyasaya hâkim olan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük ve hiyerarşik
b) Büyük ve yalın
c) Küçük ve hiyerarşik
d) Küçük ve yalın
e) Orta ve hiyerarşik
2) Aşağıdakilerden hangisi “sadece yapabildiğinin en iyisini yap” felsefesinin bir
sonucudur?
a) İşten çıkartma
b) Dış kaynaklardan yararlanma
c) Büyüme
d) Dikey bütünleşme
e) Yatay bütünleşme
3) Aşağıdakilerden hangisi örgüt tarafından belirli bir süre ve spesifik bir dönem için
doğrudan istihdam edilen kişilerin çalışma biçimidir?
a) Kısmi zamanlı çalışma
b) Evden çalışma
c) İş paylaşımı
d) Geçici çalışma
e) Esnek zaman
4) Aşağıdakilerden hangisi kişiye çalışmakta olduğu örgütündeki istihdam ilişkisinin
sürdürülebilir bir nitelikte olmasının garanti edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır?
a) İş güvencesizliği
b) İş güvencesi
c) İş güvenliği
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d) İş güvensizliği
e) İş belirsizliği
5) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç duyulduğunda çağrılan kişilerin çalışma
biçimidir?
a) Evden çalışma
b) Geçici çalışma
c) Çağrı üzerine çalışma
d) Esnek zaman
e) Kısmi zamanlı çalışma
6)

............................, örgütlerin başvurdukları küçülme yollarından biridir.

Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Kademe azaltma

b)

İK planlama

c)

Yedekleme yönetimi

d)

İş rotasyonu

e)

İş paylaşımı

7)
.............................., kademe azaltmayla
yalınlaştırılması yönünde güçlü bir baskı unsuru oluşturur.

birlikte

örgüt

yapılarının

Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Mentorluk

b)

Nakil

c)

Dış kaynaklardan yararlanma

d)

İşten çıkartma

e)

Terfi

8)
Günümüzde
rastlanmaktadır?

iş

güvencesine,

genellikle

hangi

sektördeki

örgütlerde
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a)

Özel sektör

b)

Kamu sektörü

c)

Hizmet sektörü

d)

Üretim sektörü

e)

Bilişim sektörü

9)

Aşağıdakilerden hangisi, örgütlerin günümüzde esnekliğe gittiği bir alana işaret

a)

Hammadde

b)

Teknoloji

c)

Doğal kaynaklar

d)

İstihdam etme biçimleri

e)

Ulaşım

eder?

10)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde esnek çalışma biçimlerini diğer çalışan
gruplarına göre daha çok tercih etmektedir?
a)

Umut vaat eden çalışanlar

b)

Kadın çalışanlar

c)

Yöneticiler

d)

Giriş düzeyindeki çalışanlar

e)

Orta kademe çalışanlar

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) b, 5) c, 6) a, 7) c, 8) b, 9) d, 10) b
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13. YENİ KARİYER YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sınırsız Kariyer
13.2. Değişken Kariyer
13.3. Portföy Kariyer
13.4. Şirket Sonrası Kariyer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kariyerin doğasını etkileyen gelişmelerden hareketle yeni kariyer yaklaşımları
neler olabilir? Fikir yürütünüz.

241

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sınırsız Kariyer

Sınırsız kariyeri genel
anlamıyla açıklayabilmek
ve taşıdığı farklı anlamları
kavrayabilmek
Değişken
kariyeri
tanımlayabilmek

Değişken Kariyer

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarının okunması

Ders notlarının okunması

Portföy Kariyer

Portföy
açıklayabilmek

kariyeri

Ders notlarının okunması

Şirket Sonrası Kariyer

Şirket sonrası
anlatabilmek

kariyeri

Ders notlarının okunması
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Anahtar Kavramlar


Sınırsız Kariyer



Değişken Kariyer



Portföy Kariyer



Şirket Sonrası Kariyer
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Giriş
Yeni kariyer yaklaşımları; sınırsız kariyer, değişken kariyer, portföy kariyer ve şirket
sonrası kariyer olarak ifade edilmektedir. Söz konusu yeni kariyer yaklaşımlarının çalışma
yaşamında meydana gelen değişikliklerle birlikte ön plana çıktıkları gözlemlenmektedir.
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13.1. Sınırsız Kariyer
Çalışma yaşamında meydana gelen değişikliklerle birlikte günümüzde gün geçtikçe
daha fazla çalışanın yeni kariyer yaklaşımlarını benimsedikleri görülmektedir. Yeni kariyer
yaklaşımları, sınırsız kariyer, değişken kariyer, portföy kariyer ve şirket sonrası kariyer olarak
sıralanmaktadır (Baruch ve Peiperl, 2000).
Çalışanların bir örgütte kalma sürelerinin azaldığı, istihdam ilişkilerinde kesintiler
yaşadıkları, istikrarlı ve sürekli istihdamın yok olmaya başladığı ve örgütlerin çalışanlarına iş
güvencesi sunmakta zorlandığı göz önüne alındığında, kişilerin de kariyerlerini tek bir örgütte
geçirmedikleri görülmektedir (Arthur ve Rousseau, 1996). Bu doğrultuda sınırsız kariyer
(boundaryless career), örgüt değiştirerek sürdürülen kariyer olarak tanımlanmaktadır (Arthur,
1994).
En basit tanımıyla sınırsız kariyer, örgütsel kariyerin zıt anlamlısı olarak
açıklanmaktadır. Örgütsel kariyerin tek bir örgütün hiyerarşi kademelerinde yukarı doğru
ilerleme olarak tanımlandığı göz önüne alındığında, tek bir örgütün sınırları içinde
gerçekleşmesi nedeniyle sınırlı kariyer (bounded career) olarak da ifade edilebilmektedir
(Arthur, 1994).
Sınırsız kariyerin kendi içinde altı farklı anlam taşıdığı belirtilmektedir. Bu altı anlam
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Arthur, 1994).


Farklı işverenler arası hareketliliği içeren kariyer



Şu andaki işvereninin dışında da geçerliliği olan kariyer



Örgüt dışı bilgi ve ilişki ağları ile sürdürülen kariyer

 Geleneksel örgütsel sınırların, özellikle de hiyerarşi ve ilerleme ilkelerinin
kırılmasıyla ortaya çıkan kariyer
 Kariyer fırsatlarının kişisel veya ailevi nedenlerle reddedilmesi sonucu ortaya
çıkan kariyer
 Kariyer aktörünün yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir gelecek algılaması
ile ortaya çıkan kariyer
Sınırsız kariyer kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için, taşıdığı bu anlamların tek tek
incelenmesi gerekmektedir.
Sınırsız kariyerin, “farklı işverenler arası hareketliliği içeren kariyer” anlamı, esas
olarak Silikon Vadisi’ndeki iş gücü piyasalarından esinlenilerek geliştirilmiştir. Silikon
Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Güney Kaliforniya’daki San Francisco
Vadisi’ne verilen bir isimdir. Bölgeye bu ismin verilmesinin nedeni, burada yoğun olarak
üretim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan silikon çip üreticilerinin varlığıdır. Silikon Vadisi
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ismi, zamanla ileri teknoloji ile ilgili sektörleri ifade etmek için kullanılan bir terim hâline
gelmiştir. Bu durumun nedeni, pek çok ileri teknoloji şirketinin merkezinin ve / veya çıkış
noktasının Silikon Vadisi olmasıdır. Bu şirketlere Intel, HP, Google, Apple vb. şirketleri
örnek olarak gösterilebilir.
Altı binden fazla ileri teknoloji firmasının bulunduğu Silikon Vadisinde, firmalar arası
iş değiştirmelerin yaygınlığı, firma sınırlarını geçen informel ilişki ağlarının önemi ve firma
açma-kapama oranlarının yüksek düzeyde seyretmesi dikkat çekmektedir. Buna göre Silikon
Vadisinde çalışanların örgütlerini değiştirerek kariyerlerini sürdürmesinden yola çıkılmıştır.
Günümüzde tıpkı Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi çalışanların kariyerlerini tek bir
örgütte sürdürmedikleri, aksine örgüt değiştirerek kariyerlerini gerçekleştirdikleri dikkat
çekmektedir (Saxenian, 1996).
Sınırsız kariyerin “şu andaki işvereninin dışında da geçerliliği olan kariyer” anlamı, bir
alanda uzmanlaşarak bu uzmanlaşmanın getirdiği donanımla şu andaki işverenine bağlı olmak
zorunda kalmaksızın, o alanın gerektirdiği herhangi bir örgütte kariyerine devam edebilme
olarak açıklanabilir (Arthur ve Rousseau, 1996).
Sınırsız kariyerin “örgüt dışı bilgi ve ilişki ağları ile sürdürülen kariyer” anlamı,
kariyerde ilişki ağlarının önemini vurgulamaktadır. Buna göre arkadaşlar, akrabalar gibi
kişiye örgüt dışındaki iş fırsatları ile ilgili bilgi sağlayabilecek hemen hemen herkesle kurulan
ilişkilerin, kişilerin iş bulmaları, terfi etmeleri gibi kariyer hareketliliklerine katkıda
bulunacağı ve böylelikle kişilerin kariyerlerini şekillendirmelerine yardım edeceği
belirtilmektedir (Jablonski, 2005).
Günümüzde kişilerin kurdukları ilişkiler, dernekler, mesleki kuruluşlar, iş toplantıları
vb. ile gerçekleşebildiği gibi internet ortamındaki sosyal ağlar yoluyla da gerçekleşmektedir.
Hemen hemen her çalışan interneti artık profesyonel anlamda da kullanmakta, böylelikle
kendisini iş çevrelerine tanıtma, farklı şirketlerle bağlantı kurma ve yeni iş fırsatları yaratacak
ilişkiler geliştirme peşine düşmektedir.
Geleneksel olarak kişilerin, tek bir departmandaki kariyer yollarını takip etmeleri ve
bu kariyer yollarının da esas olarak dikey ilerlemelere olanak tanıyan nitelikte olmaları
beklenmektedir. Ancak günümüzde departmanlar arası hareketler, teknik rollerden uzmanlık
rollerine geçişler, geçici görevler, hiyerarşi kademelerinde sadece dikey değil yatay
ilerlemelerin de sıklıkla yaşanıldığı göz önüne alındığında, sınırsız kariyerin “geleneksel
örgütsel sınırların, özellikle de hiyerarşi ve ilerleme ilkelerinin kırılmasıyla ortaya çıkan
kariyer” anlamıyla da ne ifade edilmek istendiği anlaşılmaktadır (Çakmak, 2011).
Sınırsız kariyerin “kariyer fırsatlarının kişisel veya ailesel nedenlerle reddedilmesi
sonucu ortaya çıkan kariyer” anlamı, iş - aile yaşamı arasındaki sınırlara dikkati çekmektedir.
Buna göre iş ve aile yaşamlarının birbirlerine rakip ve muhalefet eden, aynı zamanda da
birbirlerinden ayrı yaşam alanları olarak kavramsallaştırılmasına karşı çıkılmaktadır. Sınırsız
kariyerde işin, kişilerin yaşamlarında birinci sırada gelmesi zorunluluğuna dair inanç
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sorgulanmakta ve kişilerin ailevi ve kişisel ihtiyaçlarını ilk sıraya koyarak geçici veya kalıcı
bir şekilde kariyer fırsatlarını reddedebilecekleri ifade edilmektedir (Çakmak, 2011).
Sınırsız kariyerin “kariyer aktörünün yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir
gelecek algılaması ile ortaya çıkan kariyer” şeklinde taşıdığı anlam, kariyerin kişilerin
subjektif algıları ile tanımlanacağı fikrine dayanmakta ve somut olarak ifade edilebilen
hiyerarşik ve departman sınırlarından ziyade geleneksel olarak göz ardı edilen psikolojik
sınırların varlığına işaret etmektedir. Buna göre geleneksel olarak kariyerlerin kişilere
örgütleri tarafından verildiği kabul edilmekte ve kariyerler de örgütsel hiyerarşinin
kademelerindeki pozisyonlarla tanımlanmaktadır. Böylelikle kariyer başarısında hiyerarşi
kademelerinde ilerleme olarak açıklanmaktadır. Başka bir deyişle toplum, kariyerle ilgili
normlar geliştirmekte ve çoğu kişi de bu toplumsal normları kabul etmektedir (Mallon, 1998).
Aslında toplumdaki çoğu kişinin, bu normları kabul etmesi ve normal bulması şaşırtıcı
bir durum değildir. Çünkü kişiler, bu normlar sayesinde kariyerlerini daha objektif kriterlere
göre değerlendirerek somutlaştırmakta ve böylelikle de daha gerçekçi olarak
algılamaktadırlar. Hâlbuki sınırsız kariyerin bu anlamı, kişilerin bu normları kabul etmeden
kendi kariyerlerini kendilerinin tanımlayacağını ileri sürmekte ve kariyerin, kişiler yeni
fırsatlar keşfedip yeni yetenekler geliştirdikçe sürekli olarak değişeceği temeline
dayanmaktadır. Başka bir deyişle kariyer, kişinin işle ilgili deneyimlerini sıralamasında ve
bunlardan bir anlam çıkarmasında kullandığı zihinsel bir araçtır. Bu açıdan bakıldığında
sınırsız kariyer, bilgi teknolojilerinin gelişmesi veya örgütlerin küçülmeye gitmesi gibi sadece
dış faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir olgu değil, kişilerin kendi seçimleri ile meydana
gelen ve dış faktörler olduğu kadar iç faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan bir olgu olarak ele
alınmaktadır (Mallon, 1998).

13.2. Değişken Kariyer
Değişken kariyer (protean career), örgüt tarafından değil de kişi tarafından
yönlendirilen, kişi ve içinde bulunduğu çevre değiştikçe kişi tarafından tekrar keşfedilen
kariyer olarak tanımlanmaktadır (Hall, 1996).
Değişken kariyere sahip olan kişilerde iki temel yetkinlik bulunmaktadır. Bu
yetkinlikler, kendi kariyerini kendi yönlendirme ve değer yönelimli olmaktır (Hall, 2004).
Kişinin kendi kariyerini kendisinin yönlendirmesi, kariyerine ilişkin kararlarda daha
fazla sorumluluk üstlenmesi ve bu kararlarla ilgili kontrolü örgütüne bırakmaması olarak
açıklanmaktadır. Değer yönelimli olmak ise kişinin kariyerini yönlendirmesinde ve kariyer
başarısını değerlendirmesinde, örgütünün isteklerinden ziyade kendi değerleri doğrultusunda
hareket etmesi anlamına gelmektedir (Çakmak, 2011).
Tüm bunlar doğrultusunda değişken kariyerde, kişilerin kendi kariyerlerinin
sorumluluğunu kendilerinin üstlenmeleri, kariyerlerinin sorumluluğunu çalıştıkları örgütlere
bırakmamaları ve kariyerleri ile ilgili kararları verirlerken örgütlerinin isteklerinden ziyade
kendi değerlerine göre hareket etmeleri vurgulanmaktadır. Başka bir deyişle, değişken
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kariyere sahip olan kişiler, çalışma yaşamlarında zaman zaman örgütleriyle ters düştükleri
veya kariyer fırsatlarını kendi değerlerine uymadıkları reddettikleri durumlarla
karşılaşabilirler (Çakmak, 2011).

13.3. Portföy Kariyer
Portföy kariyerin (portfolio career) daha iyi anlaşılabilmesi için, öncelikle portföy
çalışmanın (portfoliowork) açıklanması gerekmektedir (Çakmak, 2011).
Portföy çalışma, bir örgütten bağımsız olarak aynı anda birden fazla iş yapılması
olarak tanımlanmaktadır. Portföy çalışmada, kişinin portföyünü farklı müşteriler oluşturmakta
ve müşteri ile kişinin yaptığı iş kastedilmektedir. Buna göre kişi, tek bir örgütte tam süreli
çalışmak yerine birçok örgüt veya kişi için aynı anda bağımsız olarak çalışmaktadır (Mallon,
1999).
Portföy kariyerde kişiler, müşteri portföylerine pazarlamış oldukları beceri
portföylerine sahiptirler. Aynen finansal portföyde olduğu gibi, portföy kariyerde de
portföyün amacı riski yönetmektir. Finansal portföyde risk, çeşitli hisse senetlerine dağıtılarak
elimine edilmeye çalışılır. Portföy kariyerde ise risk, finansal portföye benzer şekilde değer
yaratan becerilere sahip olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Buna göre müşteriler tarafından
bir beceri talep edilmediğinde, beceri portföyünde bulunan diğer bir becerinin kullanımına
geçilir. Riski azaltmanın bir yolu da aynı anda birden fazla müşteri ile çalışmaktır. Böylelikle
bir müşteri ile bir iş ilişkisi bittiğinde, bu durumun kişiye maliyeti çok da fazla olmayacaktır.
Buna göre iş güvencesinin bir örgüte bağlı olmaktansa, müşteri çeşitlendirmesine gitmekle
elde edilebileceği belirtilmektedir (Çakmak, 2011).
Kendi hesabına çalışan, serbest çalışan, sözleşmeli çalışan veya danışmanlık yapan
kişilerin kariyerleri portföy kariyere örnek gösterilebilir (Mallon, 1999).
Kişilerin kendi kariyerlerini kendilerinin yönetmelerinin ve bir örgütten bağımsız
olmalarının vurgulandığı portföy kariyerde (Cohen ve Mallon, 1999), kişilerin kendi
kariyerlerinin sorumluluklarını aldıkları ve girişimci rolünü oynadıkları ifade edilmektedir.
Buna göre kişinin iş güvencesi, örgütlerden ziyade taşınabilir beceri ve istihdam
edilebilirliğinden oluşan portföyüne bağlı olmaktadır (McCabe ve Savery, 2007).
Portföy kariyerin ortaya çıkmasının temelinde, istihdam ilişkilerinde değişikliklerin
meydana gelmesi yatmaktadır. Başka bir deyişle portföy kariyer kavramı, esnek çalışma
biçimlerinin artması sonucu ortaya çıkmıştır (Gold ve Fraser, 2002). Söz konusu durum üç
yapraklı yonca modeliyle açıklanmaktadır.
Üç yapraklı yonca modeli, bir örgütün çalışanlarını temsil etmektedir. Buna göre
yoncanın yaprakları, çekirdek, geçici ve sözleşmeli çalışanlar olarak tasvir edilmektedir
(Templer ve Cawsey, 1999).
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Şekil 16: Üç Yapraklı Yonca Modeli
Çekirdek çalışanlar, işletmelerin esas faaliyetlerini gerçekleştiren çalışanlarıyken,
geçici çalışanlar ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılan kalifiye olmayan çalışanlar olarak
tanımlanmaktadır. Çekirdek çalışanlar, örgütün temel yetkinliklerinin merkezinde
bulunmaktadırlar. Buna göre örgütler, yaşamlarını ve yaratıcılıklarını sürdürmek için bu
çalışanlarını ellerinde tutmaya çalışmaktadırlar.
Sözleşmeli çalışanlar ise portföy çalışmayı gerçekleştiren ve spesifik bilgi ve
becerilere sahip olan kalifiye çalışanlar olarak ifade edilmektedir. Örgütlerin sözleşmeli
çalışan sayılarının artmasının, portföy çalışma ve portföy kariyerin yayılmasına neden olacağı
belirtilmektedir (Templer ve Cawsey, 1999).
Portföy çalışmada kişiler, bilgi ve becerilerini kişi veya örgütlerin hizmetine sunarlar
ve kendilerine ait çalışma portföylerini oluştururlar. Başka bir deyişle portföy kariyerde,
kişilerden sürekli olarak mobil olmaları ve kendi kariyerlerini kendilerinin inşa etmeleri
beklenmektedir (Fenwick, 2006). Bu görüşe göre kişinin iş güvencesi, örgütlerden ziyade
taşınabilir beceri ve istihdam edilebilirliğinden oluşan portföyüne bağlı olmaktadır (Çakmak,
2011).
Portföy çalışma ve buna bağlı olarak portföy kariyerin, çalışanlar açısından hem
olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Portföy kariyerin olumlu yönleri, kişilerin
özgürlük ve seçim şansına sahip olmalarıdır. Ayrıca kişilerin kendiişlerinin kontrolünü elde
ettikleri de belirtilmektedir (Templer ve Cawsey, 1999).
Olumsuz yönleri ise portföy çalışmanın beraberinde getirdiği mobil olma, proje
temelli çalışma, tahmin edilemeyen müşteri talepleri, sürekli risk ve iş güvencesizliğidir
(Fraser ve Gold, 2001).

13.4. Şirket Sonrası Kariyer
Şirket sonrası kariyer (post-corporate career), kendi isteğiyle ya da isteği dışında
örgütlerinden ayrılan kişilerin, örgütlere kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet
vermeleriyle gerçekleşmektedir (Peiperl ve Baruch, 1997).
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Kişilerin kendi istekleri dışında örgütlerinden ayrılmaları, örgütlerin küçülme, dış
kaynaklardan yararlanma vb. yollara başvurmaları nedeniyle işten çıkarmaları sonucunda
gerçekleşmektedir.
Kişilerin kendi istekleriyle örgütlerinden ayrılmaları ise kişileri zorlayıcı bir neden
olmamasına rağmen kişilerin kendi tercihleri doğrultusundan örgütlerinden ayrılmalarına
işaret etmektedir (Peiperl ve Baruch, 1997).
Kariyerini örgütün dışında sürdürmeye çalışan kişinin, girişimci ya da bağımsız uzman
rolünü üstlendiği görülmektedir (Peiperl ve Baruch, 1997).
Girişimci rolünde kişi, kurmuş olduğu küçük işletme ile örgütlere profesyonel iş
birliği, dış kaynak sağlama veya girişimde bulunma yoluyla hizmet verirken, bağımsız
danışman rolünde ise geçici iş görme, danışmanlık veya sözleşmeler ile hizmet vermektedir.
Buna göre şirket sonrası kariyer kavramının en önemli unsurlarının, öğrenmede uzmanlık,
başa çıkma stratejileri, farklı örgütlere transfer edilebilir bilgi ve istihdam edilebilirlik olduğu
ifade edilebilir (Scholarios, vd., 2008).
Şirket sonrası kariyere sahip olan kişilerin elde edecekleri ödül, terfi veya yeni bir
pozisyon değil; gelir yaratma, kar arttırma, kişinin kendi işini kurması gibi ticari başarı
sağlamasına ilişkin ödüllerdir.
Şirket sonrası kariyere sahip olmak, kişilere bağımsızlık ve ortaya çıkan fırsatlara
çabuk uyum sağlayabilme esnekliği sağlar. Örgütlerinden ayrılan kişiler, kendilerini böylece
tek bir örgütle değil, bir uzmanlık alanı veya bir endüstri ile özdeşleştirme imkânı bulurlar.
Şirket sonrası kariyer, yukarıda da açıklandığı gibi örgütlerinden ayrılan kişilerin,
kendi uzmanlık alanlarında çeşitli örgütlere dışarıdan hizmet vermeleriyle gerçekleşmektedir.
Ancak örgütünden ayrılan her çalışanın, bağımsız olarak işlerine devam etmeleri kolay kolay
mümkün olmayabilir. Bunun nedeni, kişilerin her zaman kendi işini kurma riskini üstlenmek
istememeleri olarak açıklanmaktadır.
Portföy ve şirket sonrası kariyer, zaman zaman birbirleriyle karıştırılmaktadır.
Örneğin; hem portföy hem de şirket sonrası kariyerde, kişilerin tam süreli olarak tek bir
örgütte çalışmaları yerine çeşitli örgütlere dışarıdan hizmet vermelerinin üzerinde
durulmaktadır.
Şirket sonrası kariyerle portföy kariyer arasındaki en belirgin ayrım, şirket sonrası
kariyerde kişinin tam süreli olarak bir örgütte çalışıyorken kendi isteğiyle veya isteği dışında
bu iş ilişkisinin son bulması ve kişinin kariyerini örgütlere dışarıdan hizmet vererek
sürdürmesidir.
Portföy kariyerde ise daha önceden bir örgütte tam süreli çalışmaktan
bahsedilmemektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, portföy ve şirket sonrası kariyerin
birbirlerine çok yakın kavramlar oldukları görülmektedir.
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Uygulamalar
1) Sınırsız kariyerin taşıdığı anlamları düşününüz. Çevrenizde sınırsız kariyere sahip
olduğunu düşündüğünüz kişiler var mı? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Portföy çalışma ve portföy kariyere hangi meslek gruplarından örnekler
verebilirsiniz? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni kariyer yaklaşımları olarak sıralanan sınırsız kariyeri, değişken
kariyeri, portföy kariyeri ve şirket sonrası kariyeri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sınırsız kariyerin taşıdığı anlamlardan hangisi, Silikon Vadisi’nden esinlenerek
geliştirilmiştir?
a) Hiyerarşi ve ilerleme ilkelerinin kırılmasıyla ortaya çıkan kariyer
b) Örgüt dışı bilgi ve ilişki ağları ile sürdürülen kariyer
c) Farklı işverenler arası hareketliliği içeren kariyer
d) Kariyer fırsatlarının kişisel veya ailevi nedenlerle reddedilmesi sonucu ortaya
çıkan kariyer
e) Kariyer aktörünün yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir gelecek algılaması
ile ortaya çıkan kariyer
2) Aşağıdakilerden hangisi, örgüt tarafından değil de kişi tarafından yönlendirilen,
kişi ve içinde bulunduğu çevre değiştikçe kişi tarafından tekrar keşfedilen kariyer olarak
tanımlanmaktadır?
a) Portföy kariyer
b) Değişken kariyer
c) Sınırsız kariyer
d) Şirket sonrası kariyer
e) Örgütsel kariyer
3) Aşağıdakilerden hangisi portföy kariyere örnek gösterilemez?
a) Danışmanlık
b) Serbest çalışma
c) Kendi hesabına çalışma
d) Yöneticilik
e) Sözleşmeli çalışma
4) Sınırsız kariyerin taşıdığı anlamlardan hangisi iş-aile dengesine işaret etmektedir?
a) Hiyerarşi ve ilerleme ilkelerinin kırılmasıyla ortaya çıkan kariyer
b) Farklı işverenler arası hareketliliği içeren kariyer
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c) Kariyer fırsatlarının ailevi nedenlerle reddedilmesi sonucu ortaya çıkan kariyer
d) Örgüt dışı bilgi ve ilişki ağlarıyla sürdürülen kariyer
e) Kariyer aktörünün yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir gelecek algılaması
ile ortaya çıkan kariyer
5) Şirket sonrası kariyere sahip olan kişi hangi rolleri üstlenebilir?
a) Girişimci - bağımsız uzman
b) Girişimci - yönetici
c) Yönetici - bağımsız uzman
d) Bağımsız uzman - uzman yardımcısı
e) Girişimci - uzman
6)
En basit tanımıyla ................ kariyer, örgütsel kariyerin zıt anlamlısı olarak
açıklanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Sınırsız

b)

Portföy

c)

Değişken

d)

Şirket sonrası

e)

Esnek

7)
................................, kariyerine ilişkin kararlarda daha fazla sorumluluk
üstlenmesi ve bu kararlarla ilgili kontrolü örgütüne bırakmaması olarak açıklanmaktadır
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Kişinin kendi kariyerini kendisinin yönlendirmesi

b)

Değer yönelimli olmak

c)
algılaması

Kariyer aktörünün yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir gelecek

d)

Değişken kariyer

e)

Şirket sonrası kariyer

255

8)
Aşağıdakilerden hangisi, değişken kariyere sahip olanların sahip olduğu
yetkinliklere işaret eder?
a)

Değer yönelimli olma ve portföy çalışma

b)

Kendi kariyerini kendi yönlendirme ve bağımsız olma

c)

Değer yönelimli olma ve bağımsız olma

d)

Kendi kariyerini kendi yönlendirme ve değer yönelimli olma

e)

Kendi kariyerini kendi yönlendirme ve portföy çalışma

9)

Portföy kariyerde kişinin ...................... rolünü oynadığı ifade edilir.

Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)

Uzman

b)

Yönetici

c)

Girişimci

d)

Çekirdek çalışan

e)

Uzman yardımcısı

10)
Aşağıdakilerden hangisi, şirket sonrası kariyerde kişilerin elde edecekleri ödüle
örnek gösterilebilir?
a)

Terfi

b)

Yeni bir pozisyon

c)

Nakil

d)

Ticari başarı sağlama

e)

Uzmanlık

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) c, 5) a, 6) a, 7) a, 8) d, 9) c, 10) d

256

14. GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA KARİYER İLE İLGİLİ ÖN
PLANA ÇIKAN KONULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Örgütler Arası Hareketlilik
14.2. İstihdam Edilebilirlik
14.3. Kariyer Özyönetimi
14.4. Subjektif Kariyer Başarısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çalışma yaşamında meydana gelen değişiklikler ve yeni kariyer yaklaşımlarını bir
bütün olarak değerlendirdiğinizde günümüzde kariyerle ilgili ön plana çıkan konular neler
olabilir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Örgütler Arası Hareketlilik

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Örgütler arası hareketliliği Ders notlarının okunması
açıklayabilmek

İstihdam Edilebilirlik

İstihdam edilebilirliği
kavrayabilmek

Ders notlarının okunması

Kariyer Özyönetimi

Kariyer özyönetimini
tanımlayabilmek

Ders notlarının okunması

Subjektif Kariyer Başarısı

Subjektif kariyer başarını
açıklayabilmek

Ders notlarının okunması
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Anahtar Kavramlar


Örgütler Arası Hareketlilik



İstihdam Edilebilirlik



Kariyer Özyönetimi



Subjektif Kariyer Başarısı
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Giriş
Çalışma yaşamında meydana gelen değişiklikler ve yeni kariyer yaklaşımları ile
birlikte birtakım konuların kişilerin kariyerlerinde ön plana çıktıkları görülmektedir. Bu
konular, örgütler arası hareketlilik, istihdam edilebilirlik, kariyer özyönetimi ve subjektif
kariyer başarısıdır.
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14.1. Örgütler Arası Hareketlilik
Örgütler arası hareketlilik kavramı açıklanmadan önce örgüt içi hareketlilik
kavramının açıklanması gerekmektedir. Örgüt içi hareketlilik, kişilerin aynı örgüt içinde
gerçekleştirdiği hareketliliğe işaret etmektedir. Buna göre terfi ve nakiller (transfer), örgüt içi
hareketlilik olarak ifade edilmektedir.
Örgütler arası hareketlilik ise kişilerin örgüt değiştirmelerine işaret etmektedir.
Günümüzde örgüt yapılarının değişmesi, iş güvencesinin azalması vb. nedenlerle kişilerin
kariyerlerini tek bir örgütte sürdürmekte zorlandıkları görülmektedir. Buna göre kişilerin
çalışma yaşamlarında pek çok örgüt değiştirerek kariyerlerini gerçekleştirdikleri dikkat
çekmektedir. Böylelikle örgütler arası hareketlilik, günümüzde kişilerin kariyerlerinde sıklıkla
tecrübe ettikleri bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Çakmak, 2011).

14.2. İstihdam Edilebilirlik
Günümüz çalışma koşullarında kamu sektöründe çalışanlar hariç hemen hemen hiçbir
çalışanın iş garantisi bulunmamaktadır. Başka bir deyişle kişilere örgütleri tarafından iş
güvencesi vaat edilmemektir. İş güvencesinin yanı sıra terfi imkânlarının kısıtlı olduğu ve
izlenecek kariyer yollarının da belirsizlik taşıdığı görülmektedir. Tüm bunlar doğrultusunda
kişilerin kariyerlerini sürdürebilmeleri, bir örgütten ayrıldıktan sonra başka bir örgütte
rahatlıkla iş bulabilmeleri, böylelikle iş gücü piyasalarında tutunabilmeleri için istihdam
edilebilir olmaları gerekmektedir.
İstihdam edilebilirlik, çoğu ülkenin iş gücü politikalarının öne çıkan bir unsuru hâline
gelmiştir. Ayrıca tam istihdamı sağlamak, çalışma yaşamında kalite ve üretimi arttırmak ve iş
gücü piyasalarındaki uyumu gerçekleştirmek gibi üç temel hedefi bulunan ve 2003 yılında
düzenlenen Gözden Geçirilmiş Avrupa İstihdam Stratejisi’nde de (Revised European
Employment Strategy) istihdam edilebilirlik önemli bir konu olarak vurgulanmıştır (Mcquaid
ve Lindsay, 2005).
İstihdam edilebilirlik kavramının sözlük anlamı incelendiğinde, kişilerin istihdam
edilmelerini sağlayan özellikleri olarak tanımlandığı görülmektedir (Mcquaid ve Lindsay,
2005).Her ne kadar son dönemde, kariyer ve istihdamın değişen doğası ile ön plana çıkan bir
konu olsa da istihdam edilebilirlik kavramının, bu değişiklikler yaşanmadan önce var
olmadığı ve yeni yeni ortaya çıkan bir olgu olduğu düşünülmemelidir. Buna göre istihdam
edilebilirliğin aslında her zaman kariyer ve istihdamın bir parçası olduğu, ancak değişen
koşullarla birlikte anlamının evrim geçirdiği ifade edilebilir.
Örgütlerin çalışanlarına uzun dönemli istihdam ve iş güvencesi sundukları,
kariyerlerin esas olarak örgütler tarafından yönetildiği ve özellikle büyük örgütlerde doğrusal,
hiyerarşik ve tahmin edilebilir bir ilerleme şeklinde gerçekleştiği koşullarda, istihdam
edilebilirliğin de kişilerin çalıştıkları örgütlere özgü bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip
olmaları ile kazanılacağı belirtilmektedir. Ancak örgüte özgü bilgi, beceri ve yetkinliklere
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sahip olmanın, kişilerin örgüt dışı iş gücü piyasalarında istihdam edilmelerini kısıtlayacağı
göz önüne alınmalıdır (Clarke, 2008).
İstihdam edilebilirlik en geniş tanımıyla, kişinin iş bulabilmesi, bulduğu işte
kalabilmesi ve gerektiğinde iş ve / veya endüstriler arası geçiş yapabilme kapasitesi olarak
açıklanmaktadır (Clarke ve Patrickson, 2008).
İstihdam edilebilirlik kavramının ne anlama geldiğini daha iyi açıklamak için öncelikle
bu tanımı ayrıntılarıyla incelememiz gerekmektedir. Buna göre tanımda dikkati çeken ilk şey,
kişilerin buldukları işte kalabilmelerinin vurgulanmasıdır. Başka bir deyişle, çalışanların
kendi örgütlerinde ilerlemelerini sağlayacak niteliklere sahip olmalarının üzerinde
durulmaktadır.
Söz konusu tanımda dikkati çeken bir diğer unsur ise kişilerin gerektiğinde örgüt
değiştirebilmelerinin ön plana çıkarılmasıdır. Buna göre kişilerin örgütlerinden ayrıldıktan
sonra iş gücü piyasalarına tekrar giriş yapabilmelerini sağlayan niteliklere sahip olmaları
gerektikleri ifade edilmektedir. Başka bir deyişle istihdam edilebilirlik, kişilerin hem kendi
örgütlerinde ilerlemelerini hem de örgütlerinden ayrıldıktan sonra iş gücü piyasalarına
yeniden girebilmelerini sağlayacak niteliklere sahip olmaları şeklinde de tanımlanabilir. Buna
göre çalışanların istihdam edilebilirliklerinin sürekli öğrenme ve işlerle ilgili değişen taleplere
uyum sağlayabilme ve çeşitli örgütlere geçiş yapabilme gibi faktörlere bağlı olduğu ileri
sürülebilir.
İstihdam edilebilirliğin, yeni psikolojik sözleşmenin bir yansıması olarak da kabul
edilmektedir. Sözleşme, ilgili tarafların özgür iradeleri ile yaptıkları yazılı veya sözlü olabilen
resmi bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmenin terim ve koşulları açıktır ve en
önemlisi yasal olarak zorlayıcı bir nitelik taşır.
Psikolojik sözleşme ise yasal sözleşmenin aksine terim ve koşulları çoğunlukla zımni
olan ve yasal açıdan da herhangi bir zorlayıcılığı bulunmayan sözleşme olarak
tanımlanmaktadır. Psikolojik sözleşme, örgüt ve çalışanlar arasında var olduğu kabul edilen,
tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yapmayı taahhüt ettikleri şeyler hakkındaki zımni ilişki
olarak açıklanmaktadır (Martin, Staines ve Pate, 1998).
Geleneksel olarak psikolojik sözleşme, örgütlerin çalışanlarına uzun süreli istihdam ve
iş güvencesi sunmaları ve bunun karşılığında da çalışanlarından örgütlerine bağlı olmalarını
beklemeleriyle gerçekleşmektedir. Ancak örgütlerin günümüz koşullarında çalışanlarına artık
uzun süreli istihdam ve iş güvencesi sunamamaları sonucunda, örgütler ve çalışanlar
arasındaki psikolojik sözleşmenin de değişmekte olduğu belirtilmektedir.
Yeni psikolojik sözleşmeye göre örgütler, çalışanlarına kısa süreli istihdam ve
istihdam edilebilirlik fırsatları sunarlar ve karşılığında da çalışanlarından yüksek performans
ve esneklik göstermelerini beklerler. Başka bir deyişle yeni psikolojik sözleşmede, istihdam
edilebilirliğin örgütlerin çalışanlarına yatırım yaparak onları diğer örgütlerde de iş bulabilecek
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hâle getirmek olarak ifade edildiği, böylelikle de istihdam edilebilirliğin kazandırılmasının iş
güvencesinin yerini aldığı ve bir alternatifi olarak görüldüğü ileri sürülebilir (Baruch, 2000).
İstihdam edilebilirlik, bir işe özgü fakat başka örgütlere de transfer edilebilir bilgi,
beceri ve yetkinliklere sahip olma şeklinde de açıklanabilir. Buna göre taşınabilir veya
transfer edilebilir beceri ve yetkinliklere sahip olmak da kişilerin iş gücü piyasalarındaki iş
bulma potansiyellerini büyük ölçüde arttırır ve örgütler tarafından kısıtlanma risklerini de
azaltır. İstihdam edilebilir kişilerin iş kayıplarından psikolojik olarak daha az zarar gördükleri,
iş arama süreci ile daha yoğun meşgul olduklarını ve tekrar istihdama dönme olasılıklarının
daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir (Çakmak, 2011).
İstihdam edilebilirliğin, kişinin iş bulabilmesi, bulduğu işte kalabilmesi ve
gerektiğinde iş ve / veya endüstriler arası geçiş yapabilme kapasitesi olarak açıklanan anlamı
dikkate alındığında, konunun hem şimdiki istihdam durumuna hem de ihtiyaç olduğunda
alternatif istihdam bulabilme potansiyeline işaret ettiği görülmektedir. Başka bir deyişle
istihdam edilebilirlik, sürdürülebilir istihdamı vurgulayan bir olgudur. Buna göre günümüzde
kişiler, sürdürülebilir istihdamı sağlamak amacıyla bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncel ve
pazarlanabilir tutmak zorundadırlar.
Her ne kadar hem istihdamda kalmak hem de kariyerlerini şekillendirmek için kişilerin
istihdam edilebilirliklerini arttırmaları gerekse de bu konudaki tek sorumluluk çalışanlara
düşmemektedir. Buna göre örgütlerin de çalışanlarının istihdam edilebilirliklerini
arttırmalarında kendi üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin;
örgütlerin çalışanlarına kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve geliştirme fırsatları sunmaları
gerekmektedir.
İş güvencesinin ortadan kalkması ve istihdam ilişkilerindeki güç dengesinin
çalışanların aleyhine dönmesi, çalışanların da örgütlerinden kendilerini daha istihdam
edilebilir hâle getirecek eğitim ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmesine dair bir beklenti
içine girmelerine neden olmaktadır. Böylelikle kişi, iş kaybına uğradığında alternatif bir
istihdama nispeten daha kolay geçiş yapmada kendine güvenebilir.

14.3. Kariyer Özyönetimi
Örgütlerin küçülmeye gittiği, işten çıkartmaların gün geçtikçe arttığı belirsiz ve
istikrardan uzak çalışma koşullarında, çalışanlar da örgütlerinde bir ömür
geçiremeyeceklerinin bilincindedirler. Çalışanların söz konusu kaotik ortamda ayakta
kalabilmeleri için proaktif bir yaklaşım tarzı benimseyerek kariyerlerinin sorumluluğunu
üstlenmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda kariyer özyönetimi, kişiler açısından en önemli
konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Çakmak, 2011).
Kariyer özyönetiminin temelinde, kişilerin kendi kariyerlerinin sorumluluklarını
üstlenmeleri yatmaktadır.
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Dinamik bir süreç olarak ifade edilen kariyer özyönetiminin üç temel davranış
grubundan oluştuğunu ileri sürülmektedir. Bunlar konumlandırma (positioning), etkileme
(influence) ve sınır yönetimi (boundary management) davranışlarıdır (Sturges, 2008).
Konumlandırma davranışları, arzulanan kariyer sonuçlarına ulaşılmasını sağlayacak
beceri, deneyim ve ilişkilere sahip olunması ile ilgilidir. Konumlandırma davranışlarına iş
değiştirme fırsatlarını araştırma, kişinin bilgi ve becerilerine yaptığı yatırım, iş kapsamında
yeniliğe gitme gibi davranışlar örnek olarak gösterilebilir (Sturges, 2008)
Etkileme davranışları ise arzulanan sonuçlara ulaşmada kilit pozisyonlarda bulunan
kişileri etkilemeye yönelik davranışlardır ve kişisel pazarlama (self-marketing), üstleri
etkileme, üstlerinin gözüne girme gibi davranışları içermektedir. Başka bir deyişle
konumlandırma ve etkileme davranışlarının karşılıklı olarak birbirlerini destekleyen ve
besleyen davranışlar oldukları ifade edilebilir (Sturges, 2008).
Sınır yönetimi davranışları ise işle ilgili olan ve olmayan konuların dengelenmesine
yönelik davranışlardır. Bu doğrultuda sınır yönetimi davranışlarının, sınır koruma ve rol
geçişimi davranışları olmak üzere iki temel davranış grubundan oluştuğu görülmektedir.
Sınır koruma davranışı, hem iş hem de iş dışı rolleri etkin bir şekilde yerine
getirebilme olarak tanımlanmaktadır. Rol geçişimi davranışı ise iş ve iş dışı roller arasında
kolaylıkla geçiş yapabilmeye işaret etmektedir.

14.4. Subjektif Kariyer Başarısı
Hangi meslek grubundan olursa olsun toplumda kariyerleri başarılı bulunan kişilerin,
genellikle statü sahibi ve yüksek ücret kazanan kişiler oldukları görülmektedir. Başka bir
deyişle kariyer başarısının göstergeleri, statü, gelir ve ücret olarak sayılmaktadır. Bu
doğrultuda işyerinde terfi eden ve ücreti artan kişilerin de kariyerlerinde başarı elde ettikleri
düşünülmektedir. Ancak kariyer başarısı denildiğinde sadece statü, gelir, ücret ve terfinin akla
gelmesi konuyu oldukça basite indirgeyecektir. Çünkü kariyer başarısı, kişinin iş deneyimleri
sonucu elde ettiği işle ilgili veya psikolojik nitelikteki pozitif çıktılar olarak tanımlanmaktadır
(Ng, Eby, Sorensen ve Feldman, 2005). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere kariyer başarısının
hem objektif (işle ilgili pozitif çıktılar) hem de psikolojik/subjektif (psikolojik nitelikteki
pozitif çıktılar) olmak üzere iki farklı yönü bulunmaktadır.
Objektif ve subjektif kariyer başarısı kavramları, objektif ve subjektif kariyer
kavramlarından temellerini almaktadır. Subjektif kariyer kişinin, objektif kariyer ise toplumun
bakış açısı tarafından şekillendirilmektedir. Buna göre objektif kariyer, üçüncü kişiler
tarafından doğrudan gözlemlenip ölçülebilen ve doğrulanabilen kariyer olarak, subjektif
kariyeri ise sadece o kariyere sahip olan kişi tarafından doğrudan deneyimlenebilen kariyer
şeklinde tanımlanmaktadır (Hall ve Chandler, 2005).
Objektif ve subjektif kariyere ilişkin tanımlar doğrultusunda objektif kariyer başarısı,
ücret, terfi, statü gibi toplum tarafından gözlemlenebilen faktörlerle açıklanan kariyer başarısı
şeklinde ifade edilmektedir (Heslin, 2005).
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Subjektif kariyer başarısı ise kişinin kendi kariyer deneyimlerine ilişkin tepkileri
olarak tanımlanmaktadır. Subjektif kariyer başarısı, genellikle iş ve kariyerden tatmin olmak,
iş-yaşam dengesini sağlamak, sağlıklı olmak, hayatından mutlu olmak gibi faktörlerle
ölçülmektedir. Subjektif kariyer başarısı, kişinin ailesi, iş arkadaşları, çalıştığı örgüt ve içinde
bulunduğu toplumun kriterlerinden ziyade kendisine anlamlı gelen hedefleri gerçekleştirmesi
deneyimi olarak da tanımlanmaktadır. Subjektif kariyer başarısının bir diğer tanımı da kişinin
elinden gelenin en iyisini yaptığını bilmesinden kaynaklanan gurur duygusu olarak
yapılmaktadır (Çakmak, 2011).
Kişilerin kariyerlerine ilişkin hayal ve beklentilerinin birbirlerinden farklılık
gösterdikleri göz önüne alındığında, aynı istihdam koşullarında bulunan kişilerin aynı
subjektif kariyer yönelimlerine sahip olmalarını beklemek hatalı olacaktır.
Objektif kariyer başarısı, kişinin kariyeriyle ilgili durumunun dışarıdan nasıl
göründüğünü açıkladığı için, kişilerin bireysel algılayışlarından ziyade toplumsal bir
algılayışa dayanmaktadır ve ücret, terfi, statü gibi gözlemlenebilir faktörler tarafından
belirlenmesi nedeniyle de kişiden kişiye farklılık göstermemektedir.
Objektif olarak ücret ve statülerine göre kariyerleri başarılı bulunan çoğu kişinin,
kendilerini kariyerlerinde başarılı hissetmedikleri görülmüştür. Çünkü ücret ve statü, kariyer
başarısında önemli ve arzu edilen çıktılar olmalarına rağmen kariyer başarısının sadece bir
parçasını oluştururlar. Benzer bir şekilde, objektif olarak kariyerleri başarısız bulunan kişiler
de kariyerleri açısından kendilerini başarılı hissedebilirler. Buna göre kişilerin kariyer
hedefleri, değer yargıları ve hayallerine göre de kendilerini başarılı hissetmek istedikleri
belirtilmektedir.
Günümüzde çalışma yaşamında meydana gelen değişiklikler nedeniyle çoğu kişinin
subjektif kariyer başarısına önem vermeye başladığı gözlemlenmektedir. Özellikle son yirmi
yıldan daha uzun bir süredir yaşanan kademe azaltma, küçülme ve dış kaynaklardan
yararlanma gibi örgütsel değişiklikler, günümüz örgütlerinde unvan, hiyerarşide ilerleme ve
istikrarlı kariyer yolları gibi dışsal kariyer göstergelerinin var olma olasılığını azaltmaktadır.
Gün geçtikçe daha fazla sayıda çalışan, bu karmaşık tabloda anlam bulabilmek için
kariyerlerine ilişkin hayallerini tekrar gözden geçirmekte ve başarısızlık hissini yaşamaktan
kaçınmak amacıyla kendilerine anlamlı gelen başka başarı kaynaklarına yönelmektedir.
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Uygulamalar
1) İstihdam edilebilirlik kavramını tanımlayınız. Kendinizi istihdam edilebilir
buluyor musunuz? Açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizdeki üç kişiyi (Örneğin; aile üyeleri, arkadaşlar vb.) düşününüz. Bu
kişilerin istihdam edilebilirliklerini değerlendiriniz.
2) Bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmaları için neler yapmaları
gerekmektedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, günümüzde kişilerin kariyerleri açısından ön plana çıkan konular olan
örgütler arası hareketlilik, istihdam edilebilirlik, kariyer özyönetimi ve subjektif kariyer
başarısını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, kişinin iş bulabilmesi, bulduğu işte kalabilmesi ve
gerektiğinde iş ve/veya endüstriler arası geçiş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır?
a) İstihdam edilebilirlik
b) İş güvencesi
c) İş güvencesizliği
d) İstihdam
e) Esnek çalışma biçimi
2) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin aynı örgüt içinde gerçekleştirdiği hareketliliğe
işaret etmektedir?
a) Örgütler arası hareketlilik
b) Örgüt içi hareketlilik
c) Endüstri arası hareketlilik
d) Endüstri içi hareketlilik
e) Meslekler arası hareketlilik
3) Aşağıdakilerden hangisi objektif kariyer başarısının göstergelerinden biri değildir?
a) Ücret
b) Statü
c) Terfi
d) Kariyer tatmini
e) Gelir
4) Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma davranışlarından biri değildir?
a) Kişinin iş değiştirme fırsatlarını araştırması
b) Kişinin bilgilerine yatırım yapması
c) Kişinin üstlerinin gözüne girmesi
d) Kişinin iş kapsamında değişikliğe gitmesi
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e) Kişinin becerilerine yatırım yapması
5) Aşağıdakilerden hangisi örgüt ve çalışanlar arasında var olduğu kabul edilen,
tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yapmayı taahhüt ettikleri şeyler hakkındaki zımni ilişki
olarak açıklanmaktadır?
a) İstihdam edilebilirlik
b) Psikolojik sözleşme
c) Yasal sözleşme
d) İş hayatı
e) Konumlandırma davranışı
6)
Örgütler geleneksel olarak psikolojik sözleşmede çalışanlarına aşağıdakilerden
hangisini sunarlar?
a)

Kısa süreli istihdam ve terfi

b)

Uzun süreli istihdam ve iş güvencesi

c)

Uzun süreli istihdam ve eğitim fırsatları

d)

Kısa süreli istihdam ve iş güvencesi

e)

Kısa süreli istihdam ve istihdam edilebilirlik

7)
Yeni psikolojik sözleşmeye göre örgütler, çalışanlarından aşağıdakilerden
hangisini beklerler?
a)

Esneklik ve yüksek performans

b)

Örgüte bağlılık

c)

İstihdam edilebilirlik

d)

Kariyer tatmini

e)

İş güvencesi

8)
Kariyer özyönetiminde işle ilgili olan ve olmayan konuların dengelenmesine
yönelik davranışlar ne olarak adlandırılır?
a)

Konumlandırma davranışları

b)

Etkileme davranışları
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c)

Sınır yönetimi davranışları

d)

İş-aile dengesi davranışları

e)

İstihdam edilebilirlik davranışları

9)

Aşağıdakilerden hangisi, kariyer özyönetimi kapsamında ele alınamaz?

a)

Sınır koruma davranışları

b)

Reaktif davranışlar

c)

Konumlandırma davranışları

d)

Etkileme davranışları

e)

Rol geçişimi davranışları

10)

Aşağıdakilerden hangisi, sınır yönetimi davranışlarının altında yer alır?

a)

Rol geçişimi davranışı

b)

Konumlandırma davranışı

c)

Etkileme davranışı

d)

Kariyer stratejisi davranışı

e)

Reaktif davranışlar

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) c, 5) b, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) a
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