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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Her alanda yaşanan değişmeler ve küreselleşme; işletmeler ve diğer örgütler ile
ülkelerin başarısı açısından “insan”nın ve insan kaynakları yönetiminin (İKY) önem ve
etkisini artırmıştır. Günümüzde örgütlerin ve ülkelerin rekabet gücü açısından insan
kaynaklarının sayı ve nitelik olarak yeterliliği ile etkin biçimde yönetilmesinin kritik faktör
olduğu kabul edilmektedir.
İKY’ni,“bir örgütün amaç ve planlarını gerçekleştirebilmek için gerekli insan
kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte işgörenin temin ve
seçimi, işe yerleştirilmesi, eğitimi, kariyer ve performanslarının yönetimi, ücretlendirilmesi,
tatmin ve motivasyonlarının sağlanması, bireysel ve toplu iş ilişkilerinin yönetilmesi, iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işten çıkışların yönetimi gibi konulara ilişkin plan,
politika, yöntem ve uygulamalar bütünüdür” şeklinde tanımlayabiliriz.
Bu tanımda yer alan İKY işlevleri içinde “performans ve ücret yönetimi” işlevleri, “iş
ilişkisindeki alış-veriş”le ilgili oldukları için, özel ve kritik öneme sahiptir. Performans
yönetimi, işgörenlerin “işletmelere verdikleri(katkıları)” ile, ücret yönetimi ise “bunun
karşılığında “aldıkları” ile ilgili olduğu için önemlidir.
Performans yönetimi; işgörenlerin başarılarını ve örgüte katkılarını sürdürme ve
geliştirme amacı doğrultusunda, “performansın planlanması, değerlenmesi ve geliştirilmesi”
aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu sürecin özünde, kişilerin performansının değerlenmesi
vardır ve toplumsal bir ortamda kişilerin “birbirlerini değerlendirmeleri”, aslında her zaman
varolan bir olgudur. Ancak bu değerlemelerin bilinçli ve sistemli bir biçimde değerlenmesi de
gereklidir. Çünkü sistemli olmayan değerlemeler, çoğunlukla hatalıdır ve yararlılıkları düşük
yargılamalardır. Bu gibi nedenlerle, performansın bilinçli ve sistemli biçimde değerlenmesine
ve yönetilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Kitabımızın Prof. Dr. Cavide Uyargil tarafından yazılan ilk altı (6) ünitesinde,
performans değerleme ve performans yönetimiyle ilgili başlıca konular (performans yönetimi,
performansın planlanması, değerlenmesi, geliştirilmesi, performans değerleme yöntemleri,
performans değerlemenin ücret yönetiminde kullanımı gibi) ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
İşgörenlerin işletmelere sundukları emekleri ve sağladıkları katkıların karşılığı olarak
tanımlanan “ücret”ler de tüm paydaşlar için önemli bir konudur. Bu nedenle,
“ücretlendirmeye ilişkin politika, sistem, yapı ve uygulamaları kapsayan “ücret yönetimi” de
işletmeler için önemli ve önemi gittikçe artan bir işlevdir. Ücret yönetimi işlevi, “ücret
politikaları, yapıları, sistemleri gibi bileşenlerden oluşan ücret yönetimi sisteminin
oluşturulması, uygulanması, kontrol edilerek ve güncellenerek devamlılığının sağlanması”
aşamalarını içeren bir süreçtir.
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılan sonraki sekiz (8) (7-14.) ünitede “ücret
yönetimiyle ilgili başlıca konular, ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, ücret ve ilgili
kavramlar, ücret yönetimi, stratejik ücret yönetimi, ücret politikaları, işe ve kişiye dayalı
i

temel ücret yapıları, performansla ilişkili olan ve olmayan ücret sistemleri gibi konular
incelenmiştir.
Kitabın kuram ve uygulama açısından önemli bir birikimin ürünü ve oldukça kapsamlı
olması, öğretim amaçları bakımından olumlu bir husus olarak değerlendirilmektedir. Kitabın
tasarımı ve ortaya çıkmasındaki değerli çabaları için Dr. Rıza Demir’e, katkı sağlayan diğer
İÜ İşletme Fakültesi İKY ABD araştırma görevlilerine ve AUZEF yönetici ve çalışanlarına da
teşekkür ediyoruz.
“Performans ve Ücet Yönetimi” kitabımızın İÜ AUZEF öğrencilerimiz ve okuyucular
için yararlı olmasını diliyoruz.
Prof. Dr. Cavide B. Uyargil
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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KISALTMALAR
PYS: Performans Yönetimi Sistemi
ÜYS: Ücret Yönetimi Sistemİ
vb.: ve benzeri
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YAZAR NOTU
Performans ve ücret yönetimi kitabı, oldukça kapsamlı içeriğiyle ilgili konu ve
kavramlara ilişkin gerekli bilgileri içermektedir. Kitaptan etkin olarak yararlanılması için,
öncelikle bölüm başlarında “Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi
Oluşturan Sorular”, “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri” ve “Anahtar
Kavramlar” başlıkları altında verilen kısımların dikkatlice okunmasını öneriyoruz. Bölüm
metnini okuduktan sonra da, “Uygulama”, “Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Neler
Öğrendik Özeti” kısımlarının dikkatlice okunması ve ardından bölüme ilişkin “Sorular”ın
çözülmesi; yararlı olacaktır.
Performans ve ücret yönetimi, aslında hepimizin kendi deneyimlerimiz veya aile ve
çevremizdeki kişilerin deneyimlerine ilişkin gözlemlerimiz yoluyla aşina olduğumuz
konularla ilgilidir. Bu konulara ilişkin bilgilerimizin, kitapta verilen tanım ve bilgiler ışığında
güncellenmesi ve sistemli hale getirilmesine çalışılmasının gerekli olduğu da belirtilmelidir.
Kitabın yanısıra ilgili sunular ile video kayıtlarının izlenmesi ve gerektiğinde ilgili
diğer kaynaklardan yararlanılması da, etkili bir öğrenme için son derece önemlidir.
Kitabın tüm öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.
Prof. Dr. Cavide B. Uyargil
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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1. İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ1

1

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Performans Nedir?
1.2. Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi
1.3. Performans Yönetiminin Amaçları ve Kullanım Alanları
1.3.1. Performans Yönetiminin Amaçları
1.3.2. Performans Yönetiminin Kullanım Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Performans Değerlendirme ile Performans Yönetimini karşılaştırınız.

2)

Performans yönetiminin başlıca amaçları nelerdir?

Performans yönetimi sisteminin sonuçlarından İnsan Kaynakları Yönetimine
ilişkin hangi kararlarda yararlanılır?

3)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan Kaynakları
Yönetiminde Performans
Yönetiminin önemi

Performans Yönetimi ile
diğer İK süreçleri arasındaki
ilişkiyi görmek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Performans
Değerlendirmenin Tarihçesi

Günümüzde işletmelerde
uygulanan performans
yönetimi sistemlerini daha
doğru anlamak ve
değerlendirmek

İlgili bölümü okumak

Performans Yönetimin
Amaç ve Kullanım Alanları

İşletmelerin performans
yönetiminden nasıl
yararlandıklarını anlamak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Performans Değerlendirme

•

Performans Yönetimi

•

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları
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Giriş
1990’lı yıllara kadar “Performans Değerlendirme” olarak adlandırılan “Performans
Yönetimi”, günümüzde organizasyonlarda önemle üzerinde durulan ve sürekli gelişim
gösteren bir insan kaynakları yönetimi sürecidir. Performans yönetimi şirket performansını
geliştirmek amacı ile bireylerin ve ekiplerin performanslarının planlanması, değerlendirilmesi
ve geliştirilmesidir için gerçekleştirilen bir dizi faaliyetten oluşan sistematik bir süreçtir.
Konunun tarihçesine bakıldığında ilk performans değerlendirme çalışmalarına
Bilimsel Yönetim Hareketinin etkisi ile başlandığı görülmektedir. 1900’lü yılların başlarında
ABD’de sanayideki mavi yakalıların performanslarının değerlendirilmesi ile bu uygulamalara
başlanmış ve daha sonra 1.Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusu görevlilerinin
performansının değerlendirilmesi ile devam edilmiştir. İlk örneklerde daha çok çalışanların
kişisel özelliklerinin (dürüstlük, sorumlu davranış vb.) değerlendirilmesi yönündeki
uygulamalar, daha sonraki yıllarda iş çıktılarının/sonuçlarının değerlendirilmesine ağırlık
verilmesi doğrultusunda gelişme göstermiştir.
Türkiye’deki uygulamalar da ilk kez kamu kesiminde başlamış olup, konuya özel
sektörün ilgisinin artması, işletme biliminin ülkemizde yaygınlaşması, modern yönetim
tekniklerinin tanınması ile birlikte olmuş ve bu ilgi özellikle son 20 yılda giderek gelişmiştir.
4857 Sayılı İş Yasasının 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların iş
sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sistemi sonuçlarının yasal bir
belge niteliği kazanması sonucunda işverenlerin konuya ilgisi son yıllarda daha da artmıştır.
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1.1. Performans Nedir?
Performans
yönetimi
performansın
planlanması,
değerlendirilmesi
ve
geliştirilmesinden oluşan bir süreçtir. Sürecin her evresi önemli olmakla birlikte, özellikle
değerlendirmeyi doğru yapabilmek için performansın ne olduğunun doğru tanımlanması
gerekmektedir. Performansın ilk tanımlarından biri 1964 yılında Vroom tarafından aşağıdaki
şekilde yapılmıştır:
Performans = f(yetenek x motivasyon)
Bu formüle göre çalışanların etkili performans gösterebilmeleri için hem yetenek hem
de motivasyona sahip olmaları gerekmektedir. Yetenek ya da motivasyonun sıfır olması
durumunda bu formüle göre etkili performansa ulaşılamayacaktır.
Performansa ilişkin başka bir formül de
Performans = Bireysel özellikler x çalışanın gösterdiği çaba x örgüt desteği, şeklinde
olup, etkili performans için örgütsel faktörlerin de önemli olduğuna vurgu yapmıştır.
Performansı etkileyen çeşitli örgütsel faktörler arasında örgüt kültürü, çalışanların birbirleri
ile ilişkileri, örgütün büyüklüğü, teknoloji vb. sayılabilir.

1.2. Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi
Günümüzde giderek daha çok sayıda işletme değerlendirme çalışmalarını performans
değerlendirme yerine performans yönetimi sistemi adı altında yürütmektedirler. Zaman
zaman bu iki kavram eş anlamlı olarak düşünülmekle beraber, aslında ikisi arasında önemli
farklar vardır. İşletmelerde performans değerlendirme sistemleri çalışanların belirli bir
dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemeye
yönelik çalışmalar olarak tanımlanır ve çoğunlukla çalışanların üstleri tarafından yılda bir ya
da bir kaç kez formlar eşliğinde değerlendirilmesini içerir. Oysa performans yönetimi sistemi
konuya çalışanları belirli dönemlerde formlar eşliğinde değerlendirip, onların
performanslarını belirlemeden daha geniş bir bakış açısı ile yaklaşır. Performans yönetimi
sürekli ve daha geniş kapsamlı bir süreç olup, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini
birbirlerine aktardıkları, kişinin performansını planladıkları, yöneticinin sağladığı destekle
planlara ulaşılmaya çalıştıkları, yöneticinin etkili geri-bildirim sağladığı ve sürecin sonunda
da değerlendirme yaptığı bir sistemdir. Tablo 1 ‘de performans değerlendirme ile performans
yönetimi arasındaki farklar belirtilmiştir.
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Tablo 1: Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi
Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi

Yukardan aşağı, üstün astı değerlendirmesi

Karşılıklı görüşmelerle değerlendirme

Yılda bir ya da iki kez değerlendirme
görüşmesi

Bir ya da daha çok formel değerlendirme
görüşmesinin yanısıra sürekli görüşme

Sayısal sonuç ve hedeflere odaklanma

Hedeflere, değerlere ve davranışlara
odaklanma

Çoğunlukla ücretlendirme ile ilişkili

Ücretlendirme ile direkt bağlantıya her
zaman rastlanmıyor

Bürokratik ve karmaşık formlar ve belgeler
içeriyor

Daha sade formlar ve daha az belge içeriyor

İK departmanın temel sorumluğunda

Yöneticilerin sorumluluğu daha belirgin

Tablo 1’den de görüldüğü gibi performans yönetimi sisteminin yöneticiler tarafından
daha fazla benimsenmesi gereği ve yürütülmesinde yöneticilerin üstlendikleri sorumlulukları,
sistemin örgütün temel hedef ve ihtiyaçlarına ulaşılması doğrultundaki katkısını artırmakta ve
daha yararlı olmasına neden olmaktadır.

1.3. Performans Yönetimin Amaçları ve Kullanım Alanları
Performans Yönetimi Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde
dikkate alınan temel hususlar aşağıda belirtilmiştir:
Organizasyonel hedeflerin spesifik bireysel hedeflere dönüştürülmesi
Herhangi bir pozisyon için söz konusu olan hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli
olan performans kriterlerinin belirlenmesi
Önceden belirlenen ölçümleme kriterlerine göre çalışanların adil, eşit ve zamanında
değerlendirilmesi
Kişinin kendisinden beklenen performans sonuçları ile fiili başarı durumunu
karşılaştırabilmesi için çalışan ile üstü (değerlendirilen ile değerlendiren) arasında etkin bir
iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi
Performansın geliştirilmesi için organizasyon, yönetici ve çalışanların işbirliği içinde
olmaları
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Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi
Organizasyonun güçlü ve güçsüz yönlerinin tanımlanması
Geri-besleme yolu ile çalışanların motive edilmesi
Kariyer planlama ve eğitim konularında yönetime gerekli bilginin sağlanması
Yukarıda belirtilen bu hususlardan da anlaşılacağı gibi, sistemin asıl amaçlarını
bireysel performansın sağlıklı ve adil standart ve kriterler aracılığı ile belirlenerek ölçülmesi,
bu konuda kişilere bilgi verilmesi ve kişisel performansın geliştirilerek örgütsel etkinliğin
artırılması oluşturulmaktadır.
Performans Yönetimi Sistemi çalışanları, yöneticileri ve organizasyonun kendisini
ilgilendiren bir sistemdir. Üçünün de bu sistemin kullanılmasında farklı amaç ve beklentileri
vardır. Genellikle yönetimin arzusu ile kurulan sistemin çalışanlar tarafından kabulü ve
benimsenmesi için işletmedeki tüm kullanım alanlarının ve bunların sonucunda değerlendiren
ve değerlendirilen için ortaya çıkacak olumlu sonuçların açıklanması gereklidir. Bunu bilen
işletmeler sistemlerini tanıtırken performans yönetiminin kullanım amaçlarını ve yararlarını
geniş kapsamlı olarak el kitaplarında ya da konu ile ilgili diğer açıklayıcı bilgilerde ele alırlar.
Ancak bu bilgilerin ayrıntılı açıklamaları özellikle değerlendirilenlerin sisteme ilişkin inanç
ve ilgilerinin sağlanmasında sınırlı bir rol oynar. Bu nedenle, söz konusu yazılı bilgilerin daha
etkili diğer bazı iletişim araçları ve eğitim programları ile desteklenmesi gerekir.
İşletmeler bu bölümde açıklanacak olan amaçların hepsini performans yönetimi
süreçlerinde aynı anda kullanmayabilirler. Bazı işletmeler sistemi bir ya da iki amaç için
uygularken, diğer bazıları da zaman içinde diğer amaçlardan yararlanma yoluna giderler.
Performans Yönetimi Sistemi işletmelerin insan kaynakları yönetiminin çeşitli
sistemlerine veri sağlayan ve bu sistemlerin kurulması ve sağlıklı işlemesi için gerekli olan
çalışmaları içerir. Bu nedenle, Performans Yönetimi Sisteminin etkinliği işletmelerde var olan
insan kaynakları yönetiminin diğer sistemlerinin etkinliği ile de yakından ilişkilidir.
Aşağıda Performans Yönetimi Sisteminin işletmelerdeki muhtemel kullanım alanları
ele alınacaktır. Performans yönetiminin genel olarak amacı örgütte yüksek performans kültürü
yaratarak birey ve ekiplerin iş süreçlerinde ve kendi beceri ve katkılarında sürekli gelişim
sağlamak için etkili bir liderlik eşliğinde sorumluluk almaları olarak tanımlanabilir.
İşletmelerde çalışanların değerlendirilmesi özelikle performans yönetimi süreci olarak
ele alındığında daha çok çalışanların geliştirilmesini amaçlar. Kişilerin planlanan performans
hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve onların çabaları doğrultusunda kariyer başarılarını
artırmak için performanslarının geliştirilmesi öncelikli amaçtır. Ancak uygulamalardan da
gördüğümüz ve davranış bilimleri kuramlarının da belirttiği gibi, kişinin çabası ile elde
edeceği ödülleri arasındaki ilişkinin varlığı performansın artmasında önemli bir faktördür ve
bu nedenle de kişilerin başarıları performans değerlendirmesi sonuçlarına göre
ödüllendirilmelidir. Bu bağlamda işletmeler performans yönetimi sistemleri ile ödül sistemleri
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arasında ilişki kurarak, çalışanlar için bu süreci daha etkili hale getirmeyi amaçlarlar.
Günümüzde işletmelerde genellikle hem geliştirme hem de ödüllendirme amaçlarının birlikte
kullanıldığı görülmektedir.
Değerlendirme sonuçlarının kişiye ilişkin çeşitli kararların alınmasında kullanılması
örgütlerde çeşitli insan kaynakları uygulamalarının adalet ve eşitlik ilkelerine göre
yürütülmesine neden olur. Aşağıda performans değerlendirme sonuçlarının kullanıldığı insan
kaynakları yönetimi işlevleri yer almaktadır:
• Personel Planlama: Organizasyonların amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli
nitelik ve sayıdaki personelin belirlenmesi amacı ile yapılan planlama çalışmalarında,
personelin performans düzeyine ilişkin veriler de gereklidir. Performans değerlendirme
sonuçları terfi ve bölüm değişikliklerinle ilgili kararların belirlenmesi yolu ile de personel
planlama işlevine katkıda bulunur.
• Ücret – Maaş Yönetimi: Günümüzde bireysel performans farklılıklarının
ücretlerin belirlenmesinde etkili olduğu sistemlerde, performans değerlendirme sonuçlarından
ücret artışları ve prim, ikramiye vb. diğer maddi ödüllerin dağıtımına ilişkin kararlarda
yararlanılmaktadır.
• Çalışanların Eğitim/Geliştirme İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Astını değerlendirme
dönemindeki performansı ve geleceğe ilişkin ihtiyaç duyacağı gelişmeler konusunda
değerlendiren üstü, sistem aracılığı ile o kişinin hangi konularda eğitilmesi ve geliştirilmesi
gerektiğine ilişkin görüşlerini belirler ve İnsan Kaynakları ya da Eğitim birimine bildirir.
Diğer bir deyişle, ilgili birime çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda,
performans değerlendirme sistemi oldukça değerli veriler sağlar.
• İşten Ayırma Kararları: Başarılı ile başarılı olmayan personelin adil ve objektif bir
biçimde ayırdedilmesinde, başarılıların ödüllendirilmesi ya da başarısız olduğu belirlenmiş,
çeşitli eğitim/geliştirme ve benzeri yöntemlerle performansı organizasyonca kabul edilebilir
düzeye getirilememiş kişilerin işten ayırma kararlarının verilmesinde de, diğer bazı
değişkenlerin yanısıra performans değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
Yukarıda kısaca özetlenen amaç ve kullanım alanlarının yanısıra, performans
değerlendirme sonuçlarından işletmenin kariyer planlama sisteminde, insan kaynakları bilgi
sisteminin oluşturulmasında, iş dizaynı programlarını hazırlanmasında vb. organizasyonel
çalışmalarda da yararlanılır

1.4. Performans Yönetimi Sisteminin Yararları
Performans Değerlendirme Sistemi yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda
kullanıldığında değerlendiren (yöneticiler), değerlendirilenler (astlar) ve organizasyon için
çeşitli yararlar sağlar.
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1.4.1. Değerlendirenler (Yöneticiler) İçin Yararları
Her ne kadar performans değerlendirme uygulamaları işletmelerde bazı yöneticiler
tarafından zaman zaman günlük iş yoğunlukları içinde ek bir külfet ve zaman kaybı olarak
görülse de, organizasyonlarda iyi işleyen bir performans değerlendirme sisteminden en fazla
yararlanacak olan kişiler gene de yöneticiler olacaktır. Aşağıda sistemin değerlendirenler
(yöneticiler) açısından yararları özetlenerek belirtilmiştir:
Performans Değerlendirme yolu ile yöneticiler;
- Planlama ve kontrol işlevlerinde daha etkili olur, böylece astlarının ve birimlerinin
performansı gelişir,
-

Astları ile aralarındaki iletişim ve ilişkiler daha olumlu hale dönüşür,

- Astların güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini daha kolay belirler ve bu doğrultuda
onlara yardımcı olurlar,
-

Astlarını değerlendirirken kendi güçlü ve güçsüz yönlerini de tanırlar,

-

Astlarını daha yakından tanıdıkça, yetki devri kolaylaşır,

- Yönetsel becerilerini geliştirirler ya da bu becerileri rahatlıkla uygulayabilecekleri
koşulları elde ederler.

1.4.2. Değerlendirilenler (Astlar) İçin Yararları
Performans Yönetimi Sisteminin değerlendirilenler açısından yararları da şu şekilde
özetlenebilir:
Astlar;
- Üstlerinin kendilerinden
değerlendirdiklerini öğrenirler,

neler

beklediğini

ve

performanslarını

-

Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini/özelliklerini tanırlar,

-

İşletme/birim içindeki üstlendikleri rol ve sorumluluklarını daha iyi anlarlar,

nasıl

- Performanslarına ilişkin elde ettikleri olumlu geri bildirim yolu ile iş tatmini ve
kendine güven duygularını geliştirirler.

1.4.3. Organizasyon İçin Yararları
Yukarıda yöneticiler ve astlar için özetlenen yararları, performans değerlendirmenin
organizasyonun bütünü için daha genel ve kapsamlı olumlu sonuçlar yaratmasına neden olur.
Bunların bazı önemlileri aşağıda belirtilmiştir:
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-

Organizasyonun etkinliği ve karlılığı artar,

-

Hizmet ve üretimin kalitesi gelişir,

-

Eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi daha kolay ve doğru biçimde belirlenir,

- İnsan kaynaklarının planlanması için gerekli bilgiler daha güvenilir bir biçimde
elde edilir,
-

Bireylerin gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir,

- Kısa dönemli insan kaynakları ihtiyaçlarının giderilmesinde esneklik sağlanır
(devamsızlık, işgücü devri v.b. nedenlerle ortaya çıkan)
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Uygulamalar
1)
Çalışanlarının performansının değerlendirildiğini ifade eden bir işletmenin
İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişime geçerek, Performans Değerlendirme ya da
Performans Yönetimi olarak adlandırdıkları bu sistem hakkında kendilerine aşağıdaki soruları
sorarak sözkonusu sisteme ait bilgi sağlayınız:
a. İşletme performans değerlendirme sistemi sonuçlarından hangi insan kaynakları
fonksiyonuna ait kararlarda yararlanmaktadır?
b. İşletmede yılda kaç kez değerlendirme yapılmaktadır? Hangi aylarda yapılmaktadır?
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Uygulama Soruları
1)
Şirket uygulamasına ilişkin elde ettiğiniz bilgileri birinci bölümdeki metnin
içeriğinden yararlanarak değerlendiriniz:
a. İşletme metinde bahsi
sonuçlarından yararlanıyor mu?

geçen

fonksiyonlarda

performans

değerlendirme

b. Size göre bu işletmedeki uygulama Performans Değerlendirme mi? Performans
Yönetimi Sistemi mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1990’lı yıllara kadar “Performans Değerlendirme” olarak adlandırılan “Performans
Yönetimi”, günümüzde organizasyonlarda önemle üzerinde durulan ve sürekli gelişim
gösteren bir insan kaynakları yönetimi sürecidir. Performans yönetimi şirket performansını
geliştirmek amacı ile bireylerin ve ekiplerin performanslarının planlanması, değerlendirilmesi
ve geliştirilmesidir için gerçekleştirilen bir dizi faaliyetten oluşan sistematik bir süreçtir.
Performans yönetimi sisteminin yöneticiler tarafından daha fazla benimsenmesi gereği
ve yürütülmesinde yöneticilerin üstlendikleri sorumlulukları, sistemin örgütün temel hedef ve
ihtiyaçlarına ulaşılması doğrultundaki katkısını artırmakta ve daha yararlı olmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle artık günümüzde konuyu performans değerlendirme yerine
performans yönetimi sistemi bakış açısından ele alan işletmelerde insan kaynakları
sorumlularının yanı sıra, yöneticilerin de rol ve sorumluluklarının arttığı görülmektedir.
İşletmelerde çalışanların değerlendirilmesi özelikle performans yönetimi süreci olarak
ele alındığında daha çok çalışanların geliştirilmesini amaçlar. Kişilerin planlanan performans
hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve onların çabaları doğrultusunda kariyer başarılarını
artırmak için performanslarının geliştirilmesi öncelikli amaçtır. Ancak uygulamalardan da
gördüğümüz ve davranış bilimleri kuramlarının da belirttiği gibi, kişinin çabası ile elde
edeceği ödülleri arasındaki ilişkinin varlığı performansın artmasında önemli bir faktördür ve
bu nedenle de kişilerin başarıları performans değerlendirmesi sonuçlarına göre
ödüllendirilmelidir. Bu bağlamda işletmeler performans yönetimi sistemleri ile ödül sistemleri
arasında ilişki kurarak, çalışanlar için bu süreci daha etkili hale getirmeyi amaçlarlar.
Günümüzde işletmelerde genellikle hem geliştirme hem de ödüllendirme amaçlarının birlikte
kullanıldığı görülmektedir.
Performans değerlendirme sürecinin sonuçlarından insan kaynakları departmanları
personel planlama, ücret-maaş yönetimi, eğitim-geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş
sözleşmesinin feshi, kariyer planlama gibi İK faaliyetlere ilşikin kararların alınmasında
yararlanırlar.
Performans yönetimi sisteminin çalışanlar, organizasyon ve yöneticiler için çeşitli
yararları mevcuttur. Performans Değerlendirme yolu ile yöneticiler planlama ve kontrol
işlevlerinde daha etkili olur, böylece astlarının ve birimlerinin performansı gelişir, astları ile
aralarındaki iletişim ve ilişkiler daha olumlu hale dönüşür, astların güçlü ve gelişmesi gereken
yönlerini daha kolay belirler ve bu doğrultuda onlara yardımcı olurlar, astlarını
değerlendirirken kendi güçlü ve güçsüz yönlerini de tanırlar, astlarını daha yakından
tanıdıkça, yetki devri kolaylaşır, yönetsel becerilerini geliştirirler ya da bu becerileri rahatlıkla
uygulayabilecekleri koşulları elde ederler.
Çalışanlar açısından yararları ise, üstlerinin kendilerinden neler beklediğini ve
performanslarını nasıl değerlendirdiklerini öğrenirler, güçlü ve geliştirilmesi gereken
yönlerini/özelliklerini tanırlar, işletme/birim içindeki üstlendikleri rol ve sorumluluklarını
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daha iyi anlarlar, performanslarına ilişkin elde ettikleri olumlu geri bildirim yolu ile iş tatmini
ve kendine güven duygularını geliştirirler.
Performans değerlendirmenin organizasyonun bütünü için daha genel ve kapsamlı
olumlu sonuçlar yaratmasına neden olur. Örneğin, Organizasyonun etkinliği ve karlılığı artar,
hizmet ve üretimin kalitesi gelişir, eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi daha kolay ve doğru
biçimde belirlenir, insan kaynaklarının planlanması için gerekli bilgiler daha güvenilir bir
biçimde elde edilir, bireylerin gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir, kısa dönemli insan
kaynakları ihtiyaçlarının giderilmesinde esneklik sağlanır.
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Bölüm Soruları
1. Performans yönetimi sistemi içinde insan kaynakları departmanın rolü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Politika ve uygulama ilkelerini önermek
b)Politika ve uygulama ilkelerini belirlemek
c)Çalışanların performanslarını değerlendirmek
d)Çalışanlara koçluk yapmak
e)Hiçbiri
2. Performans değerlendirme sürecinde İK departmanı;
a)Danışman rolü
b)Kontrol rolü
c)Gözetimci rolü
d)Değerlendirici rolü
e)Hakem rolüne sahiptir.
3. Performans değerlendirme süreci aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)Ücret maaş artışlarının belirlenmesi
b)İşin yapılması için gerekli standartların oluşturulması
c)Fiili performansın belirlenmesi
d)Bireysel hedeflerin belirlenmesi
e)Çalışanlara geri bildirim sağlanması
4. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biri değildir?
a)Kariyer planlama
b)Ücretlendirme/ödüllendirme
c)Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
d)İşyükü analizi
e)İnsan kaynakları planlama
5. İlk performans değerlendirme uygulamaları ne zaman başlamıştır?
a)İkinci dünya savaşı sonrası
b)Beşeri İlişkiler Hareketi sırasında
c)Hawthorne araştırmalarından sonra
d)Bilimsel Yönetim Hareketi sırasında
e)Sistem yaklaşımının önem kazandığı 1960’lı yıllarda
6. Performans değerlendirme ile performans yönetimi arasındaki en temel
farklılık, performans değerlendirmenin bir süreç, performans yönetiminin ise
sadece dönem sonunda yapılan bir değerlendirme faaliyeti olmasıdır.
7. Performans değerlendirme sonuçlarından terfi ve ücrete ilişkin kararların
alınmasında yararlanılır.
8. 4857 Sayılı İş Yasasının 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların
iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde performans değerlendirme sistemi
sonuçları yasal bir belge niteliği kazanmıştır.
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9. Bireysel performans bireysel özellikler ve çalışanın gösterdiği çabanın
sonucudur ve performans üzerinde örgütsel faktrölerin etkisi yoktur.
10. Performans yönetiminde yöneticilerin sorumluluğu performans
değerlendirmeye oranla daha belirgindir.

Cevaplar:
1)a, 2)a, 3)a, 4)d, 5)d, 6)Yanlış, 7)Doğru, 8)Doğru, 9)Yanlış, 10)Doğru
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2. PERFORMANS YÖNETİMİ SÜRECİ 2

2

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Performans Değerlendirme Sürecinin Evreleri
2.2. Performans Değerlendirme Sürecinin Boyutları
2.3. Değerlendirmeyi Kim/Kimler Yapar?
2.4. Değerlendirme Hataları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Performans Değerlendirme süreci başlıca evreleriden oluşur?

2)

Performans Değerlendirme sürecinin boyutları nelerdir?

3)

Performans yönetimi sisteminde değerlendirmeyi kim ya da kimler yapar?

4)

Performans Değerlendirmede yapılan başlıca hatalar nelerdir?

5)

Değerlendirme hataları ne şekilde giderilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Performans Değerlendirme
Sürecinin Evreleri

Performans yönetimi
uygulamalarının etkin
olmasını sağlamak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Performans Yönetiminde
Değerlendiriciler

Değerlendiricileri
belirlerken daha doğru
ilkeler belirlemek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Değerlendirme Hataları

Performans değerlendirme
uygulamalarında hataları
elimine edebilmek ya da en
aza indirmek için
gerekenleri öğrenmek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Performans Değerlendirmenin Evreleri

•

Performans Yönetiminde Değerlendiriciler

•

Değerlendirme Hataları
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Giriş
Peformans yönetimi sistemi temel olarak üç evreden oluşmaktadır. Birinci evrede
yöneticiler bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarının tanımlarlar ve
bireysel performansın örgütün başarısı için gerekli boyutlarını belirlerler. İkinci evrede
çalışanların performanslarının ne derece iyi ya da yetersiz olduğu ölçülür. Değerlendirme
sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması ise sürecin üçüncü ve aynı zamanda
en kritik evresidir. Geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeler gelecekteki performansının
geliştirilmesini sağlayacak şekilde kişiye sunulmalıdır. Bu husus özellikle değerlendirenin
koçluk becerilerini etkili kullanması ile ilgilidir.
Söz konusu evreler doğrultusunda performans yönetimi süreci, performans
değerlendirmeyi kimin/kimlerin yapacağı ve performans değerlendirme hataları bu bölümde
incelenmeye çalışılmıştır.
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2.1. Performans Değerlendirme Sürecinin Evreleri ve Boyutları
Performans değerlendirme hangi yöntem ya da yaklaşım kullanılırsa kullanılsın
aşağıdaki evreleri içerir
• Yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarının
tanımlanması: Bu evrede bireysel performansın örgütün başarısı için gerekli boyutları
belirlenir. Bu boyutlar farklı yöntemlerde değerlendirme kriteri, faktörü ya da günümüzdeki
uygulamalarda yetkinlik olarak adlandırılır. Örneğin, iş bilgisi, ekip çalışması yapabilmek,
iletişim becerisi gibi.
• Değerlendirmenin ikinci evresi çalışanların performanslarının ne derece iyi ya da
yetersiz olduğunun ölçülmesidir. Güç olmakla birlikte örgütteki bütün değerlendiricilerin aynı
tutarlılıkta bu ölçümleri yapması gerekir. Bu konuda performans boyutlarını ölçmek için
çeşitli ölçeklerden yararlanılır. Örneğin, çok iyi, iyi, yeterli, gelişmesi gereken, yetersiz gibi.
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması sürecin
üçüncü ve aynı zamanda en kritik evresidir. Geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeler
gelecekteki performansının geliştirilmesini sağlayacak şekilde kişiye sunulmalıdır. Bu husus
özellikle değerlendirenin koçluk becerilerini etkili kullanması ile ilgilidir.
•

2.2. Değerlendirmeyi Kim/Kimler Yapar?
Performans Yönetimi Sisteminde değerlendirmelerin kim ya da kimler tarafından
yapılacağı organizasyonun yönetim ve insan kaynakları politikalarına bağlı olarak seçilecek
değerlendirme tekniğine göre belirlenir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli husus,
değerlendirmeleri yapacak kişi ya da kişilerin işgörenleri yeterli bir süre gözlemleme
imkânını ve performansına ilişkin gerekli kanaati elde edebilmiş olmalarıdır.
Aşağıda performans değerlendirme sistemlerinde kim ya da kimlerin değerlendirme
yapabileceği hususu ele alınacaktır:
İlk Üst
Kişinin işini nasıl yaptığını, başarılı ya da başarısız olduğu noktaları, kendini hangi
konularda nasıl geliştirmesi gerektiğini en iyi bilen, o kişinin ilk üstüdür. Çünkü aralarındaki
sürekli iletişim ve çoğunlukla da fiziksel yakınlık nedeni ile astın performansını en iyi ilk üstü
gözlemleyebilir. Bunun sonucunda da kişinin organizasyon ve bölüm amaçlarına ne şekilde
katkıda bulunacağını, onun performansını planlayarak, gene ilk üst en iyi biçimde belirler. Bu
açıdan konuya bakıldığında, organizasyonların çoğunda astın ilk üstü ile olan fonksiyonel ve
kişisel yakınlığı, en etkin değerlendirmenin ve geri-besleme (bilgi akışı) sağlamanın ilk üst
tarafından yapılabileceğini ortaya koymuştur.
Ayrıca, çalışanlar genellikle kariyerlerinin başlangıcında ilk üstlerinin önemli rol
oynamasını arzularlar. Organizasyon içinde kişinin yükselme ve ilerlemesinde ilk üstünün
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etkili olabilmesi de formel bir değerlendirme sistemi çerçevesinde daha kolaylaşacaktır.
Astının daha üst düzeydeki görevlere hazır olup olmadığına ya da nasıl hazırlanması
gerektiğine ilk üst objektif bir biçimde karar verebildiği zaman astı ile arasındaki ilişkiler de
daha gelişecektir.
Çok yaygın olarak uygulanmasına karşın, değerlendirmenin ilk üst tarafından
yapılması durumunda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar şöyle özetlenebilir:
• Çalışanlar ilk üstün ceza ve ödül yetkisini açık seçik görmekten ve bu yetkiyi
performans değerlendirme sistemi yolu ile kullanıyor olmasından rahatsız olabilirler,
• Eğer değerlendirme süreci tek yönlü işliyor, gerekli yönlendirme ve geri-besleme
üst tarafından sağlanmıyorsa, değerlenme sonuçlarının olumsuz olması halinde çalışan
savunmaya geçerek, davranışlarının haklılığını kanıtlamaya çalışabilir,
• İlk üst çalışana geri-besleme sağlama konusunda gerekli becerilere sahip
olmayabilir,
• Cezalandırma durumunda çalışan ile ilk üstünün ilişkileri bozularak, verimlilik
olumsuz etkilenebilir.
Yukarıda belirtilen bu sakıncaları bir ölçüde önlemek amacı ile bazı performans
değerlendirme sistemlerinde birden fazla kişi değerlendirmeye katılabilir. Örneğin, ilk üstün
kendi yöneticisi, departman ya da birim yöneticisi v.b. de değerlendirmelere katılabilir.
Kişinin Kendisi
Performansın kişi için belirlenen dönemsel hedeflere göre değerlendirildiği
sistemlerde, hedefleri çoğunlukla ast ve üst birlikte saptadıkları için, dönem sonunda bu
hedeflere ne oranda ulaşıldığının belirlenmesinde, astın da değerlendirmelere katılması
istenir. Dönemsel performansın hedeflere ulaşma derecesine göre gözden geçirildiği bu
görüşmelerde astın kendini değerlendirmesi, söz konusu yönetim tekniğinin bir gerekliliğidir.
Uygulamada sadece kişinin kendini değerlendirmesine dayanan sistemlere
organizasyonlarda rastlanılmaktadır. Ancak, ilk üstün/üstlerin yaptığı değerlendirmelerin
yanısıra, kişiye kendini değerlendirtmek pek çok yöneticinin başvurduğu yollardan biridir.
Sistem formel olarak böyle bir değerlendirme gerektirmese de, bir çok yönetici astlarının
kendilerini nasıl algıladıklarını öğrenmek ve kendi görüşleri ile astın görüşlerini
karşılaştırmak için bu yola başvurmakta ve bu yolun sistemin işleyişine yararı olduğunu
belirtmektedirler.
Çok yaygın olmamakla birlikte bazı sistemlerde ise kişinin kendini değerlendirmesi
sonucu ulaşılan sayısal değer, yöneticisinin değerlendirmesi ile birlikte dikkate alınarak ilgili
kararlarda kullanılmaktadır. Ancak asıl yaygın olan uygulama nihai değerlendirme puanının
bu değerlendirmeden etkilenmemesi yönündedir.
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İş Arkadaşları (Eşitler)
Bu tür değerlendirmelerin temelinde, aynı ya da birbiri ile ilişkili işleri yapan ve
birlikte çalışan kişilerin birbirlerini iyi tanıyacağı ve performanslarını en iyi
gözlemleyebileceği varsayımı yatmaktadır. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar da
eşitlerin birbirleri hakkında geçerli ve güvenilir veriler sağladığını göstermiştir. Ancak
sıralama yapmaları istendiğinde, eşitlerin birbirlerinin performansları hakkında aynı derecede
objektif kalmadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle, terfi ve ücret artışı konularında verilecek
kararların bu tür değerlendirmelere dayandırılmaması önerilmektedir.
Geniş kapsamlı değerlendirme yapmayı arzulayan işletmeler, eşitlerden görüş alma
yolu ile üstler tarafından yapılan değerlendirmeleri pekiştirici ve destekleyici nitelikte veriler
sağlayabilirler kanaatindeyiz.
Astlar
Astlarının kendilerini nasıl algıladıklarını görmeleri açısından yararlı bir yol olarak
düşünülebilirse de, yöneticilerin birçoğu astları tarafından değerlendirilmekten
hoşlanmamakta ve bu gibi uygulamaları tepki ile karşılamaktadırlar.
Çeşitli sorunlar içeren bu yaklaşımda işletmelerin konuya duyarlılıkla yaklaşmaları ve
çok sayıda faktörü ele alarak uygulama kararını vermeleri gerekmektedir.
Bu sorunlardan çok rastlanan biri de, bazı çalışanların üstleri ile çatışmaya girmekten
çekindikleri için değerlendirmelerinde pek fazla gerçekçi davranamamalarıdır. Bu tür kişiler
üstleri ile ilişkilerini bozmamak için daha çok yüksek puanlarla yöneticilerini değerlendirmeyi
tercih etmektedirler.
Bir çalışanın üstünün performansını değerlendirirken, hangi kriterlerin sisteme dahil
edileceği konusu bu yaklaşımdaki en önemli husustur. İşin yapılmasına ilişkin bilgi ve
becerileri içeren kriterlerin ast tarafından değerlendirmesi kanımızca sakıncalı olup, sağlıklı
veriler sağlamayacaktır. Çünkü bir astın üstünün yaptığı işler hakkında genel bir kanaati
olabilirse de, organizasyonel yapı içinde kendinden daha üst düzeyde görev yapan bir kişinin
performansını doğru bir biçimde değerlendirebilmesi bilgi, beceri ve deneyimleri açısından
mümkün olmayacaktır. Bu durumda kişinin üstünün, kendisi ile ast-üst ilişkileri çerçevesi ile
sınırlı kalacak şekilde, bazı yönetsel özelliklerini değerlendirmesi daha doğru olacaktır.
(örneğin astlarına yetki devredebilme, onları motive edebilme, eğitme, kararlara katılmalarını
sağlama v.b.).
Müşteriler
Bazı
işletmeler
müşterilerinin
de,
personelin
performansına
ilişkin
değerlendirmelerinden terfi, ücret artışı, eğitim ihtiyacının belirlenmesi vb. kararlarda
yararlanabilirler.
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Değerlendirmede müşterinin amaçları ve bakış açısı organizasyonun temel amaçları ile
uyuşmasa da, yukarıda belirtilen hususlarda müşterilerden geçerli ve güvenilir veriler elde
edebilmektedir. Bu yöntemin diğer bir yararı da, işletme-müşteri ilişkilerinin bu yol ile daha
sağlam temellere oturtulabilmesidir. Personele ilişkin olarak kendisinden görüş bildirmesi
istendiğinde, müşteri söz konusu işletmeye daha fazla bağlanmakta ve işletme ile müşteri
arasında daha uzun süreli ilişkiler gelişebilmektedir.
Yukarıda performansa ilişkin verilerin sağlandığı çeşitli kaynaklar ele alınmıştır.
Uygulamada performans değerlendirme sistemleri çeşitli amaçlarla bunların bir veya
birkaçından aynı anda yararlanabilirler. Günümüzde gelişen teknoloji sonucu, bilgisayar
kullanımı gözetim altında bulunmadıkları süre içinde de kişileri değerlendirebilme olanağını
yaratmış bulunmaktadır. Kanımızca, bu hassas sürecin tümüyle teknolojiye bırakılmadan –
ancak teknolojinin olanaklarından yararlanarak- özellikle de iyi eğitilmiş, objektif ve
önyargılarından uzak değerlendiriciler tarafından yürütülmesi en uygun olanıdır.

2.3. Değerlendirme Hataları
Performans değerlendirme yöntemlerinin birçoğu, değerlendiricilerin gözlem ve
kararlarında objektif ve önyargısız olacakları varsayımına dayandırılarak geliştirilmiştir. Oysa
uygulamada değerlendiricilerden kaynaklanan çeşitli hatalar nedeni ile sistemlerin etkinliği
önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu hataların bir kısmı sistemi iyi tanımamaktan ve özellikleri
konusunda iyi bilgilendirilmemekten kaynaklanır.
Bu bölümde asıl üzerinde durulacak hata türleri, çoğunlukla kişinin farkında olmadan
yaptığı değerlendirme hatalarından oluşacaktır. Bu tür hatalar bazen kişinin belleğinin çok
güçlü olmamasından, bazen de kişinin yaşadığı bazı psiko-sosyal süreçlerden kaynaklanabilir.

2.3.1. Hale Etkisi (Halo Effect)
Hale etkisi değerlendiricinin astının performansındaki birbirinden bağımsız ve belirgin
özellikler arasındaki farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı değerlendirme yapması
anlamına gelmektedir.
Kişinin hale etkisinin altında kalmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan biri kişinin
ilk izlenime göre hatalı değerlendirme yapma eğilimidir. İlk karşılaşmada kişi değerlendiriciyi
olumlu ya da olumsuz etkilemiştir ve değerlendirici de kısa bir süre içinde edindiği bu ilk
izlenime göre değerlendirmelerini sürdürecektir. Örneğin, ilk anda olumlu yönde etkilenen
yönetici, daha sonraki değerlendirmelerinde de astının performansının bir takım olumsuz
yönlerini göremeyecek ve onu başarılı bir işgören olarak değerlendirecektir.
Hale etkisini açıklayan diğer bir durum da, kişinin performansının bir yönü/boyutunun
olağanüstü iyi ya da kötü olması ve değerlendiricinin de bu özellikten etkilenerek tüm
değerlendirmeyi bu doğrultuda yapmasıdır. Örneğin, yaratıcılık konusunda olağanüstü
performans gösteren kişinin, diğer performans boyutlarında da olağanüstü başarılı olarak
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değerlendirilmesi. Özellikle değerlendirici, kişi hakkında gerekli tüm bilgilere sahip değilse,
bu tür hataları yapma ihtimali artmaktadır.
Bu tür hataların önlenmesi ya da azaltılması yönünde pek çok öneri geliştirilmiştir.
Özellikle bu hatayı bilinçli olarak yapmadığı varsayımından hareket edildiğinde, verilecek
eğitimler yolu ile değerlendiricilerin bilinçlenebileceği ve bu tür hataları yapmaktan
kaçınacağı ifade edilmektedir. Ayrıca bazı performans değerlendirme sistemlerinde verilen
puanlar ya da yapılan değerlendirmeleri destekleyici, kişinin performansına ilişkin örnek ve
olayların belirtilmesi istenerek, değerlendirme hataları önlemeye çalışılmaktadır.
Bu konuda başka bir varsayım da, gözlem süresinin artması ile hale etkisinin azalacağı
yönündedir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar, uzun süreli beraberliklerde yöneticinin
astlarının davranışlarına daha fazla alışması sonucu, hale etkisinin de arttığını göstermiştir.

2.3.2. Belirli Derecelere/Puanlara Yönelme
Bazı değerlendiriciler sürekli olarak kişilere gerçek performanslarının üstünde ya da
altında puan verme ya da değerlendirme yapma eğilimi gösterirler. Diğer bir deyişle, bu gibi
değerlendiriciler “kıt ya da bol notlu öğretmenlere” benzerler. Bazen farkında olmadan
yapılan bu hataların çeşitli nedenleri vardır.
Olumlu/yüksek puan ya da derecelere yönelme genellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya
çıkar:
•

Astları tarafından sevilme arzusu,

• Değerlendirme mülakatlarında astları ile çatışmamak ve astın düşmanca hislere
kapılmasını önlemek,
• Değerlendirme yapan diğer yöneticilerin daha yüksek puan vereceklerini
düşünerek, onların astlarının terfi, zam v.b. olanaklardan daha fazla, kendi astlarının da daha
az yararlanacakları endişesi,
• Astları yüksek puanlarla daha fazla motive edip, yetenek ve verimliliklerini
geliştirmelerine yardımcı olma isteği,
• Kendi astlarının diğer bölümlerdekilerden daha üstün, kendisinin de daha iyi bir
yönetici olduğunu hissettirmek isteği,
•

Hoşlanmadığı bir astını terfi ettirerek başka bir bölüme geçmesini sağlama isteği,

•

Organizasyonlardaki standartların aşırı derecede düşük olması.

Değerlendirmelerde düşük/olumsuz puan ya da derecelere yönelmenin nedenleri de
şöyle sıralanabilir:
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•

Başarılı olarak değerlendirilen astın ilerde kendi yerini alacağı endişesi,

•

Kendisini mükemmeliyetçi ve zor beğenen bir yönetici olarak tanıtma arzusu,

•

Organizasyonlardaki standartların aşırı derecede yüksek oluşu.

Yukarıda belirtilen nedenlerin hangisinden kaynaklanırsa kaynaklansın, belirli
derecelere/puanlara yönelme performans değerlendirme sistemlerinin başarısını ciddi
boyutlarda etkilemekte ve sistemlere önemli ölçüde zarar vermektedir. Özellikle farklı
değerlendiricilerin sonuçlarının topluca dikkate alındığı durumlarda sorunlar daha da önemli
boyutlara ulaşmaktadır.
Belirli puanlara/derecelere yönelme konusunda diğer bir eğilim de değerlendiricilerin
uç noktalardaki puanlardan/derecelerden kaçınarak sürekli ortalara yönelmesi, herkesi
ortalama performans düzeyinde değerlendirmesidir. Bu hatalar da yukarıda açıklanan olumlu
ve olumsuz puanlara/derecelere yönelmek kadar sistemi olumsuz olarak etkilemektedir.
Çalışanların performans düzeyleri arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasına engel olan bu
hatalar sonucunda, kişilere ilişkin alınacak olan kararlarda performans değerlendirmenin
etkisini dikkate almak da mümkün olmayacaktır.
Orta derece/puanlara yönelmenin de çeşitli nedenleri vardır. Değerlendirici, eğer
astının performansı hakkında yeterli bilgiye sahip değilse, en risksiz yol olarak orta puanlarla
değerlendirme yapmayı görür. Astın performansına ilişkin yeterli bilgiye sahip olamama,
bazen yöneticinin gözlemleme becerilerinin yetersizliğinden, bazen de bu konuda zaman
harcamak istememesinden kaynaklanabilir.

2.3.3. Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme
Performans değerlendirmenin tüm performans dönemini kapsayacak şekilde yapılması
gerekir. Organizasyonlarda çoğunlukla değerlendirme dönemi bir yılı kapsadığından, bu bir
yıllık süre içinde yöneticinin zihninde taze olan bilgi ve olaylar, genellikle son birkaç ay
zarfından yaşananlardır. Dönem başındaki olayları hatırlamakta güçlük çeken ya da unutan
yönetici değerlendirmelerinde yakın geçmişteki olayları temel alacaktır. Bunu önlemenin bir
yolu olarak yöneticilere, dönem boyunca astlarının performanslarına ilişkin not tutmaları
önerilmektedir
Ancak burada, kanımızca yöneticilerin dikkatli olması gereken bir husus vardır. Eğer
kişi her yıl performansını dönem sonuna doğru sadece yöneticisini etkileyerek daha yüksek
puan alabilmek için yükseltiyor ve değerlendirmenin ardından gene eski çalışma tempo ve
düzeyine iniyorsa, bu gibi durumlarda yöneticiler dönem başı ile sonundaki performans
farkını mutlaka değerlendirmelerinde gözardı etmemelidir.
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2.3.4. Kontrast Hataları
Değerlendiriciler kısa bir süre içinde birçok kişiyi değerlendiriyorlarsa, ardarda
yapılan bu değerlendirmelerde kişileri birbirleri ile karşılaştırmaları sonucu objektif
standartlardan uzaklaşarak, bu karşılaştırmalar doğrultusunda değerlendirme yapmaları
kaçınılmaz olacaktır. Diğer bir deyişle, her bir ast kendisinden önce değerlendirilen kişinin
aldığı puandan etkilenecektir. Örneğin “vasat-ortalama” bir işgören oldukça başarısız birkaç
kişinin hemen ardından değerlendiriliyorsa, yöneticisi tarafından başarılı olarak görülebilecek
ya da tam tersi olarak, aynı işgören çok başarılı birkaç kişinin ardından değerlendirilecek
olursa, gerçek performans düzeyinin altında bir puan alma durumunda kalabilecektir. Bu tür
kontrast hatalarının önlenmesi için kişilerin başarılı ya da başarısız olarak gruplandırılmadan,
karışık bir sıralama ile değerlendirmeye tabi tutulmaları önerilmektedir.

2.3.5. Kişisel Önyargılar
Bazı kişiler çeşitli konulardaki önyargılarını performans değerlendirme sistemlerine de
yansıtırlar. Özellikle iki kişinin (değerlendiren ile değerlendirilenin) geçmişteki ilişkilerine,
yaş, cinsiyet, din ve ırka ilişkin çeşitli önyargılar, bu tür kişisel önyargılara verilecek en tipik
örneklerdir.
Performans değerlendirmede bu doğrultuda yapılacak diğer bir hata ise,
organizasyonun bir birimi ya da çalışanların bir grubu için önyargılı davranmaktır (örneğin,
satış departmanında çalışanların hepsinin iletişim becerilerinin güçlü olacağını düşünmek). Bu
gibi durumlarda değerlendirici kişilerin bireysel performansına ağırlık vererek bu tür hataları
önleyebilir.

2.3.6. Pozisyondan Etkilenme
Performans değerlendirmede bazı değerlendiriciler kişilerin bulundukları
pozisyonlardan etkilenerek, işletmede önemli kabul edilen iş ve pozisyonlardaki kişileri
yüksek, önemsiz kabul edilenlerdekileri düşük performans düzeyinde değerlendirirler.
Ayrıntılı olarak hazırlanmış iş tanımlarından değerlendirmelerde yararlanmak ve herkesi
kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde, farklı görev unvanlarındaki kişilerle
karşılaştırmadan değerlendirmek bu hatanın önlenmesine yardımcı olacaktır.
Yukarıda açıklanan çeşitli değerlendirme hataları performans değerlendirmenin
etkinliğini ciddi boyutlarda olumsuz olarak etkilediğinden, bu hataların giderilmesi ya da
azaltılmasına yarayacak yöntemlerin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Değerlendiricilerin eğitimi konusu, değerlendirme hatalarının azaltılmasına ilişkin çalışmalar
arasında sık sık gündeme gelmektedir. Bazı yazarlar tek başına eğitimin yeterli olmayacağını,
performans değerlendirme yöntemlerinde ve sistemin genelinde bu eğilimlere engel olucu
bazı özelliklerin bulunması gerektiğine dikkat çekmektedirler.
Aşağıda değerlendirme hatalarını önlemek ya da azaltmak için alınabilecek bazı
önlemler belirtilmiştir.
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• Değerlendiriciler öncelikle astlarının davranışlarının doğru olarak gözlemlenmesi
konusunda eğitilmelidirler. Astının performansını doğru gözlemleyen yönetici, bu konuda
not/kayıt tutmaya da özendirilmelidir.
• Değerlendiriciler kısa bir sürede çok sayıda kişiyi değerlendirmek zorunda
kalmamalıdır.
• Değerlendiriciler yukarıda
bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidirler.

açıklanan

değerlendirme

hataları

konusunda
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Uygulamalar
1)
Günümüzde performans yönetimi sistemi uygulayan işletmelerin birçoğu, bu
değerlendirmeleri eletronik ortamda gerçekleştirmektedirler. Bu konuda internette “eperformans değerlendirme uygulamaları” konusunda hizmet veren çok sayıda danışmanlık
şirketi bulabilirsiniz. Bu konuda sözkonusu şirketlerin web sayfalarını inceleyerek bilgi
toplayınız ve aşağıdaki uygulama sorularını yanıtlayınız.
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Uygulama Soruları
1)
E-Performans Değerlendirme konusunda hizmet veren danışmanlık
firmalarının sundukları yazılımlar ve bunların içerikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
2)
E-Performans Yönetimi yaklaşımı hangi tür işletmelerde daha etkin bir
biçimde kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Peformans yönetimi sistemi temel olarka üç evreden oluşur. Birinci evrede yöneticiler
bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarının tanımlarlar ve bireysel
performansın örgütün başarısı için gerekli boyutlarını belirlerler. Bu boyutlar farklı
yöntemlerde değerlendirme kriteri, faktörü ya da günümüzdeki uygulamalarda yetkinlik
olarak adlandırılır. Örneğin, iş bilgisi, ekip çalışması yapabilmek, iletişim becerisi gibi.
Değerlendirmenin ikinci evresi çalışanların performanslarının ne derece iyi ya da
yetersiz olduğunun ölçülmesidir. Güç olmakla birlikte örgütteki bütün değerlendiricilerin aynı
tutarlılıkta bu ölçümleri yapması gerekir. Bu konuda performans boyutlarını ölçmek için
çeşitli ölçeklerden yararlanılır. Örneğin, çok iyi, iyi, yeterli, gelişmesi gereken, yetersiz gibi.
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması sürecin
üçüncü ve aynı zamanda en kritik evresidir. Geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeler
gelecekteki performansının geliştirilmesini sağlayacak şekilde kişiye sunulmalıdır. Bu husus
özellikle değerlendirenin koçluk becerilerini etkili kullanması ile ilgilidir.
Performans Yönetimi Sisteminde değerlendirmelerin kim ya da kimler tarafından
yapılacağı organizasyonun yönetim ve insan kaynakları politikalarına bağlı olarak seçilecek
değerlendirme tekniğine göre belirlenir. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli husus,
değerlendirmeleri yapacak kişi ya da kişilerin işgörenleri yeterli bir süre gözlemleme
imkânını ve performansına ilişkin gerekli kanaati elde edebilmiş olmalarıdır.
İşletmelerde en yaygın olarak uygulanan ilk üstlerin kendi çalışanlarını
değerlendirmesidir. Astını en yakından gözlemleyen kişi, bireyin ilk üstüdür. Ancak
değerlendirmenin tek bir kişi tarafından yapılması, değerlendirmenin objektifliği hakkında
kuşku yaratabilir. Bu nedenle ilk üstün üstü de birçok değerlendirme sistemlerinde ikinci
değerlendirici olarak objektifiliği artırmak amacı ile sürece katılır. Günümüzde çoklu
değerlendirme yaklaşımı olarak bilinen 360 derece geri-bildirim yaklaşımında ilk üst ve diğer
yöneticilerin yanısıra, kişinin kendisi, eşitleri, müşterilerin de değerlendirmeye katıldığı
görülmektedir.
Performans değerlendirme yöntemlerinin birçoğu, değerlendiricilerin gözlem ve
kararlarında objektif ve önyargısız olacakları varsayımına dayandırılarak geliştirilmiştir. Oysa
uygulamada değerlendiricilerden kaynaklanan çeşitli hatalar nedeni ile sistemlerin etkinliği
önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu hataların bir kısmı sistemi iyi tanımamaktan ve özellikleri
konusunda iyi bilgilendirilmemekten kaynaklanır. Ayrıca, kişinin farkında olmadan yaptığı
değerlendirme hatalarından da bahsetmek mümkündür. Bu tür hatalar bazen kişinin belleğinin
çok güçlü olmamasından, bazen de kişinin yaşadığı bazı psiko-sosyal süreçlerden
kaynaklanabilir. Bu hataları kısaca özetleyecek olursak, bunların ilki olarak hale etkisini ele
alabiliriz. Hale etkisi değerlendiricinin astının performansındaki birbirinden bağımsız ve
belirgin özellikler arasındaki farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı değerlendirme
yapması anlamına gelmektedir.
37

Diğer bir hata ise bazı değerlendiricilerin sürekli olarak kişilere gerçek
performanslarının üstünde ya da altında puan verme ya da değerlendirme yapma eğilimi
göstermeleridir. Diğer bir deyişle, bu gibi değerlendiriciler “kıt ya da bol notlu öğretmenlere”
benzerler. Değerlendirdikleri kişilere ya çok yüksek puanlar ya da çok düşük puanlar verirler.
Bu hata belirli puanlara yönelme hatası olarak adlandırılır. Zaman zaman değerlendiricilerin
yakın geçmişteki olaylardan etkilenerek puanlarını bu doğrultuda verdikleri görülür.
Performans değerlendirmenin tüm performans dönemini kapsayacak şekilde yapılması
gerekir. Bu hataların yanı sıra pozisyondan etkişlenme, kontrast hatası ve çeşitli önyargılarla
değerlendirme yapmak değerlendirme hataları olarak sayılabilir. Bu hatalar konusunda
değerlendiricilerin farkındalıklarını artırmak, hataların önlemesi ya da azaltılmasında yararlı
olacaktır. İşletmeler bu nedenle performans yönetim sistemine ilişkin eğitimler verirken,
değerlendiricileri değerlendirme hataları konusunda da eğitirler.
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Bölüm Soruları
1. Performans değerlendirme sürecinin ilk evresi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek duydukları iş alanlarının
tanımlanması
b)Değerlendirmenin ikinci evresi çalışanların performanslarının ne derece iyi ya da
yetersiz olduğunun ölçülmesi
c)Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilginin değerlenenlerle paylaşılması
d)Geribildirim yapılması
e)Hiçbiri
2. Çalışanlar genellikle kariyerlerinin başlangıcında______________ önemli rol
oynamasını arzu ederler.
a)İş arkadaşlarının
b)Tepe yönetimin
c)İlk üstlerinin
d)Müşterilerin
e)Astlarının
3. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme hatalarını önlemek ya da azaltmak için
alınabilecek önlemlerden biridir?
a)Değerlendiricilerin eğitilmesi
b)Değerlendirme zamanının yeterli olması
c)Hatalar konusunda değerlendiricilerin bilinçlendirilmesi
d)Hepsi
e)Hiçbiri
4. Kişinin işini nasıl yaptığını, başarılı ya da başarısız olduğu noktaları, kendini hangi
konularda nasıl geliştirmesi gerektiğini en iyi bilen, o kişinin ………………….
a)İş arkadaşıdır
b)İlk üstüdür
c)Astıdır
d)Müşterisidir
e)Kendisidir
5. Bir değerlendirici çalışanlarından genç olanlarına daha yaşlı olanlarına oranla
daha düşük puan veriyorsa, hangi hatayı yapıyordur?
a)Pozisyondan etkilenme
b)Kontrast hatası
c)Olumlu/olumsuz puanlara yönelme
d)Önyargı
e)Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
6. Değerlendirici eğer astının performansı hakkında yeterli bilgi sahibi değilse, en
risksiz olan yolu seçer ve 5’li bir skalada söz konusu çalışanına 3 verir. Bu
değerlendirici hangi hatayı yapıyordur?
a)Pozisyondan etkilenme
b)Kontrast hatası
c)Olumlu/olumsuz puanlara yönelme
d)Orta puanlara yönelme
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e)Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
7. Kişinin kendisini değerlendirdiği performans değerlendirme sistemlerinde
genellikle kişinin kendisine verdiği puanlar ödüllendirme amaçlı kullanılmaz.
8. Hale etkisi değerlendiricinin astının performansındaki birbirinden bağımsız ve
belirgin özellikleri arasındaki farklılıkları görememesi ve bu doğrultuda hatalı
değerlendirme yapması anlamına gelmektedir.
9. Performans değerlendirme sürecinin ilk evresi çalışanların performanslarının
ne derece iyi ya da yetersiz olduğunun ölçülmesidir.
10. Çalışanlara ilişkin olarak kendisinden görüş bildirmesi istediğinde, müşteri
sözkonusu işletmeye daha fazla bağlanmakta ve işletme ile müşteri arasında daha
uzun süreli ilişkiler gelişebilmektedir.

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)d, 6)d, 7)Doğru, 8)Doğru, 9)Yanlış, 10)Doğru
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3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 3

3

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Performans Değerlendirme Yöntemleri
3.1.1. Geleneksel Yöntemler
3.1.2. Modern Yöntemler
3.2. Hedeflerle Değerlendirme
3.3. Yetkinliklere Dayalı Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemleri nelerdir?

2)

Hedeflerle değerlendirme ve değerlendirme sürecini anlatınız

3)

Hedeflerle Değerlendirmenin Yarar ve Sakıncaları Nelerdir?

4)

Yetkinliklerin belirlenme Yaklaşımlarını anlatınız?

5)

Yetkinliklere dayalı Performans Değerlendirmeyi anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Performans
Performans yönetimi
Değerlendirmede Geleneksel uygulamalarının etkin
ve Modern Yöntemler
olmasını sağlamak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Performans Yönetiminde
Hedeflere Göre
Değerlendirme Yaklaşımının
Uygulanması

Hedef belirleme ve
değerlendirme sürecünde
gerekli bilgi ve becerileri
kazanmak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Yetkinliklere Dayalı İKY ve
Performans Değerlendirme

Güncel performans yönetimi
uygulamalarına ilişkin
gerekli bilgi ve becerileri
kazanmak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Değerlendirme Yöntemleri

•

Hedeflerle değerlendirme

•

Yetkinlikler

•

Davranış göstergeleri
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Giriş
Kişilerin performans düzeylerini belirlemek için geliştirilmiş pek çok yöntem vardır.
Bunlardan bazıları performans değerlendirme kavramının ilk uygulama örneklerinde
kullanılmaya başlanmış olan ve günümüzde de çok yaygın olmasa da uygulamalarına devam
edilen ve geleneksel değerlendirme yöntemleri olarak adlandırılabilecek yöntemlerdir. Diğer
bazıları ise, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin uygulamada karşılaştığı sorunları
çözmek ve daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için geliştirilmiş çağdaş/modern
yöntemler olarak adlandırılan yaklaşımları içermektedir.
Aşağıda bu sınıflandırıya göre çeşitli performans değerlendirme yöntemleri ana hatları
ile ele alınacaktır.
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3.1. Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemleri
3.1.1. Sıralama Yöntemi
Çalışanların yöneticileri tarafından başarılarına göre sıralandığı bu yöntem, aslında
kendi içinde de uygulanan sıralama tekniğine göre farklılıklar gösterir. Örneğin, basit
sıralama olarak adlandırılan yöntemde değerlendirici çalışanları en iyiden/başarılıdan en
kötüye/başarısıza doğru sıralar ya da ikili karşılaştırma yönteminde her bir çalışan diğeri ile
karşılaştırılarak değerlendirilir ve başarı durumuna göre bir sıralama elde edilir.
İster basit, ister ikili-karşılaştırma yolu ile yapılsın, sıralama yönteminin günümüzdeki
kullanım alanı oldukça sınırlıdır. Çünkü bu yöntemde genellikle kişinin genel başarı durumu,
organizasyon için taşıdığı değer ya da organizasyona katkısı gibi ifadelerle belirtilen tek bir
genel kriter dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bazı örneklerde, sıralamada
birkaç kriterin dikkate alındığı görülmekteyse de, bu gibi uygulamalarda da çok genel ve
gözlemlemesi oldukça zor kriterler değerlendirmeleri sübjektifleştirmekte ve karşılaştırma
sayısını da hayli artırmaktadır. Ayrıca sıralama yönetiminde kişiler sayısal olarak
değerlendirilmedikleri için, kişilerarası başarı farklılıklarının derecesinin anlaşılması ve bu
verilerin ücret artışı, terfi vb. kararlarda kullanılması güç olmaktadır.

3.1.2. Zorunlu Dağılım Yöntemi
Kişileri karşılaştırarak yapılan değerlendirmelerde kullanılan diğer bir yöntem de,
zorunlu dağılım yöntemidir. Yöneticiler astlarının pek çoğunun başarı düzeylerinin farklı
olmadığını ya da performanslarında belirgin farklılıklar olmadığını belirterek, yaptıkları
değerlendirmelerde belirli puan, derece ya da ifadelere yönelebilirler. Örneğin,
değerlendirilen grup üyelerinin çoğunluğunun “çok iyi” performans düzeyinde olduğunu
belirtmek gibi.
Oysa performans değerlendirme sistemlerinin asıl hareket noktası bireyler arasındaki başarı
farklılıklarını hassas bir biçimde belirlenmesi gereğidir. Bu farklılıkları ortaya koyabilmek
için zorunlu dağılım yöntemi değerlendiricilere bazı sınırlamalar öngörmektedir.
Organizasyonlarda bireylerin kişilik özelliklerinde olduğu gibi, performans düzeylerinde de
normal dağılım eğrisine (çan eğrisine) uygun bir dağılım göstermeleri gerektiği
varsayımından hareketle, bu yöntemde değerlendirici astlarını yöntemin öngördüğü biçimde
aşağıdaki örnektekine benzer beşli bir skalaya yerleştirmek zorundadır:
En Yüksek
%10

Yüksek
%20

Orta

Düşük

%40

%20

Çok düşük
%10

Değerlendirilen grubun 100 kişi olduğu ve skalada belirtilen performans düzeylerinin
de en yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük olarak ifade edildiği bir durumda,
değerlendirici grubun yaklaşık 40 kişisini orta, 20 kişisini yüksek, 20 kişisini düşük, 10
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kişisini en yüksek ve kalan 10 kişisini de çok düşük performans dereceleri ile ifade etmek
durumundadır.
Günümüzde çalışma yaşamının aşırı rekabet koşullarında işletmelerin etkili seçim ve
eğitim-geliştirme yöntemlerine verdiği önem düşünüldüğünde, işgücünde bu tür sınırlamalar
yaparak düşük puan verme konusunda değerlendiricilerin yönlendirilmeleri, yöntemin
tutarsızlığına neden olmaktadır. Bu doğrultuda ABD’de çan eğirisi uygulamalarından
vazgeçildiği görülmektedir.

3.1.3. Geleneksel Değerlendirme Skalaları
Grafik değerlendirme skalaları (Graphic Rating Scales) olarak da adlandırılan
geleneksel değerlendirme skalaları geçmişte işletmelerde en çok kullanılan yöntemlerden biri
olup, günümüzde oldukça popüler bir yaklaşım olarak yaygın uygulama alanı bulan
Yetkinliklere Dayalı Performans Değerlendirmenin temel ilkelerine dayanak oluşturmaktadır.
Geleneksel değerlendirme skalalarını içeren yöntemlerde kişilerin performansları
çeşitli kriterler açısından bir skala ile ölçülür. Performansın ölçülmeye çalışıldığı bu kriterler
değerlendirme kriterleri ya da değerlendirme faktörleri olarak adlandırılır. Değerlendirme
faktörleri genelde üçe ayrılır: Değerlenen kişinin kişilik özelliklerini, işe ilişkin davranışlarını
ve yaptığı işin sonuçlarını ya da çıktılarını ölçmeye yarayan faktörler.
Kişilik özelliklerini ölçmeye yarayan faktörlerin soyut ve gözlemlemeye müsait
olmayışı değerlendiricilerin bazı değerlendirme hataları yapmasına neden olacağından,
davranışları ve sonuçları değerlendirmeye yönelik faktörlere ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Geleneksel değerlendirme skalası yöntemi günümüzde geçerlilik ve güvenirliliği
düşük olan ve değerlendiricilerin çeşitli değerlendirme hataları yapmasına neden olan bir
performans değerlendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak kolaylıkla
düzenlenebilmesi, sonuçların puanlarla ifade edilip, çeşitli personel kararlarında rahatlıkla
uygulanabilmesi, yöntemin gene de kullanım alanını genişletmektedir.

3.1.4. Davranışsal Değerlendirme Skalaları
Geleneksel değerlendirme skalalarının çeşitli sakıncalarını ortadan kaldırmak için
geliştirilmiş olan davranışsal değerlendirme skalalarından ikisi aşağıda ele alınacaktır:
Davranışsal Beklenti Skalaları
Bu yöntem de diğer geleneksel değerlendirme skalalarında olduğu gibi, kişinin
performansını çeşitli boyutlar/kriterler açısından ölçmeye çalışır: Ancak, bu boyutların ve
skaladaki alternatif cevap ifadelerinin tanımlanış biçimi oldukça farklıdır. Davranışsal
Beklenti Skalaları, kişileri çeşitli kişilik özelliklerine sahip olup olmamalarına göre değil,
spesifik iş gereklerini etkinlikle yerine getirecek davranışları ne oranda sergileyebildiklerine
göre değerlendirmektedir. Belirli kriterler için geliştirilmiş alternatif cevap ifadeleri aynı
zamanda skalada çeşitli performans düzeylerini temsil etmektedir.
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Davranışsal Gözlem Skalaları
Davranışsal Gözlem Skalaları, Davranışsal Beklenti Skalalarının sakıncalı yönlerini
ortadan kaldırmak, güçlü yönlerinden yararlanmak için geliştirilmiş bir değerlendirme
yöntemidir. Davranışsal beklenti skalalarında kişiden çeşitli performans boyutlarında
beklenen kritik olayları içeren alternatif davranışlar belirlenmekte ve bu davranışlar skalada
değerlendirilmektedir. Davranışsal Gözlem Skalalarında ise iş davranışlarına ilişkin çeşitli
kritik olaylardan yararlanılmaktaysa da, değerlendirici bu davranışları gözlemleme derecesine
göre değerlendirme yapmaktadır.
Bir imalat işletmesinde ilk-kademe yöneticisinin performansının bu yöntemle
değerlendirildiği bir örnekte, aşağıda bazıları belirtilen ifadeler, yönetici tarafından
gözlemlenip skalada işaretlenmekte ve daha sonra kişinin her bir ifadeden aldığı puan
toplanarak, işgörenin toplam performans puanı ortaya çıkmaktadır.
1. Astlarından birinin hatalı bir malı ambalajladığını gördüğünde, ambalajı açtırır ve malın
hatasının ne olduğunu kişiye gösterir.
Asla
1

Herzaman
2

3

4

2. Astların fazla mesai yapmalarını istediği durumlarda, onların kişisel mazeretlerine duyarlı
ve anlayışlı davranır.
Asla
1

Herzaman
2

3

4

3. İş güvenliği gereği uygulanan koruyucu araç/gerecin daha rahatlıkla kullanılması için
astlarına önerilerde bulunur.
Asla
1

Herzaman
2

3

4

Şekil 1: Davranışsal Beklenti Skalası
Yukarıdaki örnekten de görüleceği gibi, davranışsal gözlem skalalarında çeşitli kritik
olaylara dayalı olarak kişiler davranışsal bir skalada değerlendirilmektedirler. Bu yöntemin
davranışsal beklenti skalalarından farkı astların kendilerinden beklenen davranışlara göre
değil, somut gözlemlenen davranışlarına dayalı olarak değerlendirilmeleridir. Bu nedenle,
Davranışsal Gözlem Skalalarında sonuçların astlara açıklanması, onlara kendilerini
geliştirmelerine ilişkin geri-besleme sağlanması kolaydır ve dolayısıyla da astlar tarafından
kabul oranı diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Ancak bu yöntem de davranışsal beklenti

49

skalaları için belirtilmiş olan aynı yüksek maliyetli ve zaman alıcı olma sakıncalarını
taşımaktadır.

3.1.5. Kritik Olay Yöntemi
Bu yöntemde astını gözlemleyen üst onun başarı ya da başarısızlıklarını belirleyen
spesifik çalışma davranışlarını kaydeder. Genelde kaydedilen örnekler, kişinin
performansında yöneticisinin dikkatini çeken kritik olaylardan oluşur. Bu davranışlar anında
ve içinde bulunulan koşullar dikkate alınarak not edilir. Daha sonra yönetici, kişiye bu kritik
olaylara ilişkin geri-besleme sağlar. Değerlendirme skalalarında olduğu gibi kişilik özellikleri
(dikkat, işe bağlılık, dürüstlük v.b.) değil, spesifik davranışlar dikkate alındığından, asta
açıklanması ve kendini geliştirmesi konusunda geri-besleme sağlanması kolaydır. Böylece ast
belirli durumlarda kendisinden neler beklendiğini anlamış olur.
Günümüzde uygulama alanı pek geniş olmayan bu yöntemin çeşitli sakıncaları vardır.
Bunlardan en önemlisi, kişinin yöneticisini sürekli olarak onu izleyip, karakaplı defterine not
alan birisi olarak algılayıp rahatsız olacağıdır. Ayrıca, kritik olayların kişilerin
performanslarında ne oranda etkili olduğu belirlenemediğinden, kişilerarası performans
farklılıklarını ortaya koymak da bu yöntemde kolay değildir.

3.1.6. İşaretleme Listesi Yöntemi
Bu yöntemde değerlendirilecek kişilerin çeşitli nitelik ve davranışlarına ilişkin çok
sayıda tanımlayıcı ifadeden bir liste oluşturulur. Çoğunlukla bu ifadeler yukarıda açıklanan
kritik olaylara dayalı olarak geliştirilmiş cümlelerdir. Değerlendiriciler bu ifadelerden kişiye
uygun olanlarını seçerek değerlendirmelerini yaparlar. Formlarda ifadelerin tekrarlanış
sıklığını belirlemeye yönelik olarak “daima, sıklıkla, nadiren” gibi ayrımlar da vardır.

3.2. Güncel Performans Değerlendirme Yöntemleri
3.2.1. Amaçlara Göre Yönetim – Hedeflerle Değerlendirme
Organizasyonun temel hedefleri doğrultusunda işgörenlerin üstleri ile biraraya gelerek
bireysel hedeflerinin belirlenmesi ve dönem sonunda da gene tarafların birlikte kişinin
hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmeleri süreci olarak tanımlayabileceğimiz Amaçlara
Göre Yönetim bir yönetim yaklaşımı olmasının yanısıra, sonuçlara dayalı performans
değerlendirme yaklaşımının da en tipik örneğidir. Günümüzde işletmelerin çoğu performans
yönetimi uygulamalarında bu yaklaşımı temel almaktadır. Aşağıda hedeflerle değerlendirme
yaklaşımının başlıca evreleri ele alınmıştır:
Kesin Performans Planlarının Oluşturulması/Hedef Belirleme Görüşmesinin
Yapılması
Amaçlara göre Yönetim uygulamalarında hedef belirleme ve dönem sonunda da
hedeflerin değerlendirilmesi oldukça kritik ve özenle gerçekleştirilmesi gereken iki evredir.
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Bu iki evre çalışan ve üstü arasında formel görüşmeler olarak ve belirli ilkeler çerçevesinde
gerçekleştirilmelidir. Hedeflerin son bir kez ast ile yönetici arasında müzakere edilip, yazılı
hale dönüştürülmesi formel bir görüşme yolu ile yapılırsa, bu görüşme Performans Yönetimi
Sisteminin etkinliğinde önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü böyle formel bir görüşme
tarafların konuya gereken ilgi ve önemi göstermelerine ve belirlenen hedeflere ulaşma
konusunda daha ciddi çaba sarfetmelerine neden olacaktır.
Hedef belirleme görüşmesi hem ast hem de üstten hazırlıklı olmalarını gerektirir. Bazı
yöneticiler görüşme öncesi astlarından kendileri için belirli hedefler saptayarak görüşmeye
gelmelerini ve bu hedefler üzerinde tartışmalarını isteyebilirler. Aynı şekilde, yöneticinin de
bu toplantılara hazırlıklı gelmesi gerekecektir. Örneğin, tepe yönetim tarafından belirlenen
hedefler, iş tanımları, bütçe kısıtları, yeni çalışma koşulları, işletmenin yeni ürün ve
faaliyetlerine ilişkin verilerden yöneticilerin hedef belirleme görüşmelerinde yararlanmaları
ve astlarına bu gibi konularda bilgi vermeleri gerekecektir.
Gerekli biçimde hazırlanan çalışan ve yöneticisi, yeni bir değerlendirme döneminin
başında biraraya gelerek, ast için belirli hedefleri yazılı olarak saptamak amacı ile
müzakerelere başlarlar. Taraflar bu görüşmede hem organizasyonun temel amaçları, hem de
bireyin gelişimi ve motivasyonu açısından en fazla faydayı sağlayacak hedeflerde görüş
birliğine ulaşmaya çalışırlar. Yönetici astının bu görüşmede fikirlerini rahatlıkla belirtmesini
teşvik ederken, ast üstünün görüşlerini tarafsız ve önyargısız olarak dinlemeli, daha sonra
kendi görüş ve önerilerini bildirmekten çekinmemelidir. Tarafların benimseyecekleri
uzlaşmacı bir yaklaşım, bu aşamanın başarılı bir biçimde gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
Yukarıda belirtilen şekilde yürütülen bir hedef belirleme görüşmesi sonunda, taraflar
hedefler konusunda görüş birliğine varmazlarsa, uygulamada hedeflerin değerlendirmesinin
üstün kararları doğrultusunda kesinleştiği görülmektedir.
Hedeflerin Konuları
Hedef belirleme yolu ile kişilerin performanslarının planlandığı ve değerlendirildiği
sistemlerde öncelikle çalışanların iş tanımlarına ihtiyaç duyulur. Kişilerin iş tanımlarındaki
temel sorumluluk alanları ve bunların içerdiği görev ve faaliyetlerden hareket ederek,
hedeflerin belirlenmesi en sağlıklı ve etkin olan yoldur.
İş tanımlarında belirtilen görev ve sorumluları organizasyondan, işin niteliğinden,
günün ekonomik ve benzeri özelliklerinden kaynaklanan koşulları, kişinin özelliklerini, güçlü
ve geliştirilmesi gereken yönlerini dikkate alarak, o kişiye ait hedefler haline dönüştürebiliriz.
Ancak, burada oluşturulan hedef, göreve göre daha spesifik, o kişinin özellik ve koşullarına
özgü, kişiyi motive edici ve geliştirici olması nedeniyle, iş tanımlarında belirtilen görev ve
sorumluluklardan farklılık gösterecektir. Örneğin, bir satış elemanının görev tanımında yer
alan müşteri portföyünü geliştirmek gibi bir göreve “ Yılın ilk çeyreğinde, ......olan müşteri
sayısını ......’a çıkarmak” gibi bir hedef verilebilir.
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George S. Odiorne Management by Objective – A system of Managerial
Leadership adlı çalışmasında Amaçlara Göre Yönetimin etkili bir yönetim uygulamasındaki
rolünü açıklarken, performans hedeflerinin aşağıda belirtilen niteliklerde olabileceğini
belirtmektedir:
•

Rutin işlere yönelik hedefler

•

Sorun-çözümlemeye yönelik hedefler

•

İşlerin daha etkin yürütülmesini sağlayacak yenilik ve yaratıcılığa yönelik hedefler

Amaçlara Göre Yönetim iş tanımlarını iki açıdan geliştirmektedir. Birinci olarak,
tanımlarda yer alan görevler dönemsel olarak gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler
yapılarak, taraflar bu hususlarda görüş birliğine varmaktadırlar. İkinci olarak da, rutin
görevlerin gerektiği biçimde yapılıp yapılmadığını belirlemeye yönelik ölçüler
oluşturulmaktadır. Böylece Amaçlara Göre Yönetim yolu ile kişilerin rutin görevlerin yerine
getirilmesinde ne denli etkin oldukları belirlenebilmektedir.
Rutin işlere yönelik hedefler konusunda irdelenmesi gereken diğer bir husus ise,
kişinin rutin olarak yapması gereken görevlerinde, kişiden ya da kişi dışındaki bazı
nedenlerden belirli aksamaların olması durumudur. Kanımızca bu tür aksayan işlere yönelik
hedeflerin belirlenmesi, bu aksaklıkların azaltılması ya da elimine edilmesinde oldukça etkili
olacaktır. Ancak bu tür hedeflerin belirlenmesindeki amaç, sözkonusu aksayan görevin
gereken biçimde yapılmasını en kısa zamanda sağlamak olmalı ve görevin yapılışındaki
aksaklıklar ortadan kalkar kalkmaz, bu hedef yenilenmelidir. Bu nedenle, bu tür hedeflerin
daha kısa dönemli olarak verilmesi ve dönem içinde de yakından takibi daha doğru olacaktır.
Daha önce değinildiği gibi, hedef belirlemede hareket noktası iş tanımları olup,
hedefler kişinin görev ve sorumlulukları ile sınırlıdır. Bu nedenle, kişiye sorumlu olmadığı
konularda hedef verilmemesi gerekir. Ancak kişinin gelişimi ve yükselmesi açısından gerekli
görüldüğü hallerde, onu bir üst düzeydeki göreve hazırlayıcı hedefler belirlenebilir.
Hedeflerde Bulunması Gereken Özellikler
Performansın planlanma ve değerlendirilmesinde belirlenen hedeflerin özellikleri
oldukça önemlidir. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmayan hedeflerle, performansın
etkinlikle planlanması ve değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Performans Yönetimi
Sistemi içinde hedeflerin özellikleri, bu nedenle ayrıca irdelenme gereken bir konuyu
oluşturmaktadır.
Hedefler
• Spesifik olmalıdır: Hedefler içinde bulunulan koşulları, kişinin özelliklerini, güçlü
ve geliştirilmesi gereken yönlerini dikkate almalıdır. Diğer bir deyişle, hedefler genel olarak
tüm çalışanlara uygulanabilir değil, kişiye göre, onun koşul ve özelliklerini dikkate alarak
hazırlanmalıdır.
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• Motive edici olmalıdır: Hedef kişiyi aşırı yorucu ve ulaşılması imkansız olmamalı,
aksine onu harekete geçirip, motive edici özellikler taşımalıdır. Bu nedenle, astı için hedef
belirleyen yöneticinin, astını iyi tanıması, onun ihtiyaç ve beklentilerini iyi bilmesi
gerekmektedir.
• Ölçümlenebilir olmalıdır: Hedeflerin sayısal nitelikte olması performansın
ölçümlenmesini kolaylaştıracağından daha fazla tercih edilmekle birlikte, yapılan işin niteliği,
her zaman sayısal hedef belirlemeye müsait olmayabilir. Bu gibi durumlarda sayısal olmayan
ancak izlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olacak hedefler verilebilir.
• Gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır: Bazı durumlarda hedeflerin önceden
belirlenen sürenin sonuna ulaşmadan değiştirilmesi gerekebilir. Organizasyonda, çevre
koşullarında ve kişinin durumunda oluşan bazı değişiklikler sonucu, dönem içinde hedefler
yeniden gözden geçirilerek tamamen ya da kısmen değişikliğe tabi tutulabilirler.
•
Gerçekçi olmalıdır: Hedeflerin içinde bulunulan koşulları dikkate alınarak
belirlenmiş olması gerekir. Aşırı derecede yüksek/yüklü ya da çok kolay/düşük hedefler
gerçekçi olma niteliklerini yitireceklerdir.
•
Hedeflerin gerçekleştirilme süresi belirtilmelidir: Hedefi görevden ayıran en
önemli özelliklerinden biri de, hedefin gerçekleştirilme süresinin kişinin koşul ve özelliklerine
uygun olarak (belirlenen standardın altında olmamak kaydıyla) belirlenmiş olmasıdır.
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip hedeflerin dönem sonunda objektif olarak
değerlendirilmesi ve bireylerin sistemden geri-besleme sağlaması da daha kolay olacaktır.

3.2.2. Yetkinliklere Dayalı İKY ve Performans Değerlendirmede
Yetkinliklerden Yararlanma
İlk kez 1973 yılında McClelland tarafından tanımlanan yetkinlik kavramı, zaman
içinde olgunlaştıkça farklı yazarlar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmaya devam
edilmiştir. Ancak bu konudaki en yaygın yetkinlik tanımı şu şekilde yapılabilir: Kişilerin
üstün performansa ulaşabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri, kişisel özellik ve
tutumları yetkinlik olarak adlandırılır. Yetkinlik bireysel bilgi, beceri, tutum ve davranışların
yanısıra ekip, süreç ve örgüte ilişkin çeşitli yetenekleri içeren, yüksek performansla ilişkili ve
örgüte sürdürülebilen rekabet avantajı sağlayan gözlemelenebilen performans boyutlarıdır.
Yetkinlik kavramının örgüt yönetiminde özellikle de insan kaynakları yönetiminde
geniş bir uygulama alanı bulmasının, diğer bir deyişle işletmelerin yetkinlik modellerine
giderek artan ilgi göstermelerinin nedenini aşağıdaki yararları ile ilişkilendirmek hatalı
olamayacaktır:
• Yetkinlikler üstün
geliştirilmesinde bir araçtır.

performansın(özellikle

yöneticilerin)

tanımlanması

ve
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• Yetkinlikler işletmede ortak bir dil yaratarak neyin vurgulanması gerektiğini daha
kolay ortaya koyarlar.
• Yetkinlikler sistematik bir çerçeve oluşturarak bazı uygulamaları meşrulaştırır
(örneğin yedeklemenin planlanmasında ya da performans değerlendirme kriterlerinin
seçiminde) ve bunların örgütte kabulünü kolaylaştırırlar.
Bunlara ek olarak yetkinlikler bireyler tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Eğer
örgüt yetkinlikleri açık seçik tanımlayıp, kişiler tarafından görülebilmelerini ve
anlaşılmalarını sağlarsa, birey bu doğrultuda ve kendisinden beklenen düzeyde bu
yetkinlikleri geliştirecektir.
Yetkinlik Modellerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Yaklaşımlar
İşletmelerde yetkinlik modellerinin oluşturulmasında yararlanılan farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Aşağıda bu yaklaşımlar üç temel başlık altında açıklanacaktır
• Araştırmaya dayalı yetkinlik yaklaşımı: Bu yaklaşımda işletmede üstün
performanslı olarak algılanan yöneticiler seçilir ve başarılarında rol oynayan kritik olaylara
dayalı örnekler vermeleri istenerek mülakatlara tabi tutulurlar. Daha sonra bütün toplanan
veriler analiz edilerek başarıya neden olan faktörler belirlenir.
• Stratejiye dayalı yetkinlik yaklaşımı: Araştırmaya dayalı yaklaşımın alternatifi
olan ve firmanın stratejik yönüne/geleceğine göre yetkinliklerin belirlendiği bu yaklaşımda
genellikle firmanın tepe yöneticileri gelecekte öngörülen fırsat, güçlükler ve önem kazanacak
yetkinlikler konusunda mülakata tabi tutulurlar. Yetkinlikler bu yol ile ya da bazen benzer
stratejik evrelerden geçmiş firmaların veri tabanlarından yararlanarak da belirlenebilir.
• Değerlere dayalı yetkinlik yaklaşımı: Araştırmaya dayalı yaklaşıma diğer bir
alternatif olan bu yaklaşımda yetkinlikler formel ya da informel olarak işletmenin normlarına
ve kültürel değerlerine göre geliştirilebileceği gibi, bazen de tepe yöneticilerin duygu ve
tutumlarına göre belirlenebilir.
Yetkinliklerin İKY Faaliyetlerinde Kullanımı: Yetkinliklere Dayalı İKY
İşletmeler geleneksel İKY uygulamalarına alternatif olarak, Yetkinlik Yönetimi ya da
Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi programları çerçevesinde aşağıda belirtilen
İK süreçlerinde yetkinlik modellerinden yararlanabilirler:
•

Personel temin, seçim ve oryantasyonu

•

Eğitim ve geliştirme

•

Kariyer yönetimi

•

Performans değerlendirme
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•

Ücretleme(Ücret yapısının oluşturulması)

•

İşten ayırma

Bir kez yetkinlikler belirlendikten sonra, oluşturulan bu sistematik çerçeve, yukarıdaki
süreçlerin o işletmede daha kolay meşruluk kazanmasını sağlar. Diğer bir deyişle, çalışanlar
ve yöneticiler yetkinlikleri, bu süreçlerin işleyişi için gerekli temel taşları olarak kabul
ederler.
Yetkinliklere Dayalı
Değerlendirmeden Farkı

Performans

Değerlendirmenin

Geleneksel

Performans

Yetkinliklere dayalı İKY’nin temel amacı üstün performansa yol açacak İKY
süreçlerini oluşturmak ve bunların başarı ile uygulanmasını sağlamaktır. Yetkinliklere dayalı
performans değerlendirmede temel amaç üstün performanslı çalışanları ortalama düzeyde
performans gösterenlerden ayırmaktır. Geleneksel performans değerlendirme yaklaşımlarında
da temel amaç bu olmakla birlikte, yetkinliklere dayalı performans değerlendirmede kişilere
“üstün” ya da kendisinden beklenen performans düzeyi, adı geçen yetkinlik için gerekli
davranış göstergeleri açık bir biçimde tanımlanarak bildirilmektedir. Böylece değerlendirilen
ve değerlendiren arasında etkili iletişim daha kolaylaşmakta ve geri bildirim süreci de daha iyi
işlemektedir. Tablo 2’de bazı yetkinlikler davranış göstergeleri ile birlikte yer almaktadır.
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Tablo 2: Yetkinlikler ve Davranış Göstergeleri
Yetkinlik ve Tanımı

Davranış Göstergeleri

İletişim Becerisi: Sözlü ve yazılı iletişim
araçları ile beden dilini etkili bir tarzda
kullanarak düşünce ve duygularını açıkça
ifade etme, bilgi ve görüşlerini etkili ve
anlaşılır biçimde aktarma

•
Bilgi alışverişini doğru kişilerle,
doğru iletişim araçlarıyla, zamanında ve
eksiksiz yapar
•
Yazılı ve sözlü iletişimde şirket
standart ve kurallarına dikkat eder
•
Dinlemeye önem verir, karşısındakini
aktif dinler
•
Zor ve karmaşık mesajları anlar ve
karşı tarafın da anlamasını sağlar
•
Farklı ortam ve kişilere uygun dil ve
yaklaşım kullanır
•
Soru sorma becerilerini etkinlikle
kullanır

Ekip çalışması: Belirlenen ortak değer ve
hedefler doğrultusunda diğer ekip üyeleri ile
uyumlu ve paylaşımcı bir şekilde çalışarak
ekibin motivasyonuna ve performansına
katkıda bulunur.

•
Ekip içinde üstlendiği görev ve
sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında
yerine getirir
•
Üyesi olduğu ekibi benimser, ortak
kararlara ve kurallara uyar
•
Ekip üyelerinin kişilik, ihtiyaç ve
beklentilerini anlar, ekibin motivasyonuna
katkıda bulunur
•
Ekip performansını geliştirmek ve
sürekli kılmak için diğer üyelerle uyumlu bir
şekilde çalışır
•
Sorun çözerken ve karar verirken
diğer ekip üyelernin görüşlerini dinler,
önemser ve farklılıklara saygı gösterir

Analitik Düşünme: Neden-sonuç ilişkisini
kurabilmek ve öncelikleri belirleyebilmek,
alacağı önlemleri tanımlamak ve oluşacak

•
Sorunun kaynağına inmek için
sistemleri ve süreçleri neden-sonuç ilişkisi
içinde inceleyerek veri toplar
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sonuçları öngörmek

•
Konuyu sistematik bileşenlerine
ayırır, durumun parçaları arasındaki ilişkileri
analiz eder
•
Bütünsel yaklaşımla olaylara ve
durumlara geniş açıdan bakar, doğru
sorunlara odaklanır

Diğer İK süreçlerinde uygulanan bu yetkinlikler, süreçler arasındaki bütünlüğün
sağlanmasını da kolaylaştırmaktadır. Örneğin, yetkinliklere dayalı seçim sürecinin sonucunda
işe alınan bir elemanın performansının değerlendirilmesi, kariyerinin planlanması ve
ücretlendirilmesi da aynı yetkinlik sistemi içinde gerçekleşecektir.
Günümüzde işletmelerimizin bir kısmı performans değerlendirme uygulamalarının
adını yetkinliklere dayalı performans değerlendirme olarak değiştirirken, yukarıdaki
bölümlerde açıklanan çalışmaları yapmadan, değinilen modelleri oluşturmadan sadece varolan
geleneksel performans değerlendirme sistemlerinin adını değiştirerek, performans faktör ya da
kriterlerine yetkinlik diyerek bu yeni uygulamaya geçmişlerdir. Bu gibi durumlarda seçim,
eğitim-geliştirme, kariyer yönetimi ve ücretlendirmedeki geleneksel uygulamalarına devam
ettikleri için bu işletmelerin yetkinliklere dayalı İKY yaklaşımından beklenen yararlı
sonuçlara ulaşması mümkün olmayacaktır.
Geleneksel yöntemlerde değerlendirmede performans faktör ya da kriterlerinin,
yetkinliklere dayalı yaklaşımda da yetkinliklerin gruplandırılmasında iki yaklaşım arasında
bir farklılık olduğu düşünülse de, konunun özünde bunların benzer olduğu görülmektedir.
Geleneksel değerlendirme yöntemlerinde faktörlerin değerlendirme formlarında belirli
gruplara ayrılarak (bilgi düzeyi, davranışsal faktörler, yönetsel beceriler, iş sonuçlarına
yönelik faktörler vb. ayırımlar en sık rastlananlardır) çeşitli başlıklar altında yer almaları gibi,
yetkinliklerin de gruplandırmaya (genel yetkinlikler, kurumsal yetkinlikler, liderlik
yetkinlikleri, fonksiyonel yetkinlikler) tabi tutulmaları değerlendirmelerin etkinliği açısından
gerekmektedir. Gruplar halindeki faktörler/yetkinliklerle değerlendirme yapmak, geri bildirim
almak ve vermek, değerlendirme sonucunda gerekli gelişim planını düzenlemek
kolaylaşmaktadır.
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Uygulamalar
YÜKSEK HEDEF SENDROMU
Uzmanlar, "Hedef zor olmalı, imkansız değil" derken, CEO'lar yaşadıkları
stresi reddetmiyor.

Çalışanların yüzde 74'ü hedeflere ulaşma konusunda üzerinde baskı
hissediyor. Bunların yüzde 52'si ise baskının ciddi oranda yüksek olduğu
görüşünde. Üstelik böyle düşünenlere yöneticiler de dahil. Satış departmanları,
hedef tutturma konusunda en yoğun stresi yaşarken, baskıcı sektörlerin başında
bankacılık, otomotiv, ilaç ve perakende geliyor. En önemlisi sektör yetkililerine
göre patronlar, çıtayı yükseltmekten vazgeçecek gibi gözükmüyor. Daha yüksek
ciro, daha yüksek kârlılık, daha yüksek pazar payı... Aslında bu üç hedef, tüm
şirketler için aynı. Eskiden de böyleydi, şu anda da durum değişmiş değil. Tek bir
farkla. Artık hedefler daha da yüksek, stres daha fazla.... Dolayısıyla hem üst
yönetimin hem çalışanların üzerindeki baskı giderek artıyor. Uzmanlara göre
bunun en önemli nedeni, küresel anlamda giderek artan rekabet. "Artık 10 yıl
öncesinin kuralları yok" diyen uzmanlar, hedefi sürekli yükselten patronların
yöneticiler üzerinde ciddi bir baskı kurduğunu doğruluyor. Patronlar da bunun
farkında. Ama onlara göre başarının yolu yüksek hedeflerden geçiyor.
Yenibiris.com'un Capital için 1.285 kişiyle gerçekleştirdiği özel çalışma da hangi
kademeden olursa olsun tüm profesyonellerin ciddi oranda "hedef baskısı"
hissettiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların yüzde 74'ü
kendisine verilen hedeflere ulaşma konusunda üzerinde baskı hissediyor. Üzerinde
baskı hissedenlerin yüzde 22,3'ü bu baskının "çok yüksek" düzeyde olduğunu
belirtiyor. Baskıyı "yüksek" bulanlar yüzde 29,6, "normal" bulanlar ise yüzde 29
oranında. Peki, hedefler neden sürekli yükseliyor? Artan baskı zannedildiği gibi
verimi artıyor mu? En çok hangi sektörler ve pozisyonlar baskı altında? Tüm bu
soruları işin uzmanlarına sorduk:
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HEDEFLER NEDEN YÜKSELİYOR?
Aslında hedefleri yükselten iki önemli neden var. Bunlar, giderek küçülen
dünya ve artan rekabet. Capital'in bu konuda Yenibiris.com'la yaptığı araştırmaya
katılanların yüzde 30,7'si baskıya neden olarak ilk sıraya rekabeti koyuyor.
Rekabeti yüzde 21,5 ile satış, yüzde 19,7 ile patron/yönetici hırsı, yüzde 15,6 ile
de kârlılık izliyor. Uzmanlara göre de hedeflerin yükselme nedenleri anket
sonuçlarıyla paralellik gösteriyor. Pazarlama ve yönetim uzmanı Al Ries,
"Yükselen hedefler konusu son yıllarda tüm şirketlerde kendini gösteriyor. Çünkü
iş dünyası tamamen global hale geldi. Her şirket kendini potansiyel bir global
şirket olarak görmeli. Global bir şirket için ise hedeflere odaklanmak değil doğru
istikamete odaklanmak çok daha önemli" diyor.

Bir diğer yönetim uzmanı Dave Ulrich ise hedeflerin ve baskının giderek
artmasını şu şekilde açıklıyor: "Giderek şeffaflaşan teknoloji, yükselen tüketici
beklentileri ve global rekabet, iş hayatını her zamankinden daha rekabetçi ve
talepkâr hale dönüştürdü. CEO'lar artık daha yaratıcı olmak, yeni stratejiler
geliştirmek konusunda her zamankinden fazla stres altında. Performanstaki
standartlar gelecekte daha da yükselecek ve tüm bu talepler doğrultusunda
yöneticilerin yetenekleri ve taahhütleri artmak zorunda kalacak." Yönetim
Danışmanı Saide Kuzeyli de baskıyı artıran en önemli nedenin rekabet olduğunu
vurguluyor ve ekliyor: "20 yıl öncesinde çalışanın ortaya koyduğu performansın ve
yetkinliklerin yeterli görülmesi işte kalabilmeye yetiyordu. Günümüzdeki global
boyuttaki rekabet, şirket birleşmeleri ve artan maliyet odaklılıkla artık çalışanın
tabiri caizse şapkadan tavşan değil tavşanın kulağından şapka çıkarması
bekleniyor."
Haber: Yasemin Erdoğan / 01 Eylül 2011 Perşembe “KAPİTAL”
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Uygulama Soruları
1)
Hedeflerle değerlendirmenin yarar ve sakıncalarını yukarıdaki okuma parçası
ışığında tartışınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Kişilerin performans düzeylerini belirlemek için geliştirilmiş pek çok yöntem vardır.
Bunlardan bazıları performans değerlendirme kavramının ilk uygulama örneklerinde
kullanılmaya başlanmış olan ve günümüzde de çok yaygın olmasa da uygulamalarına devam
edilen ve geleneksel değerlendirme yöntemleri olarak adlandırılabilecek yöntemlerdir. Diğer
bazıları ise, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin uygulamada karşılaştığı sorunları
çözmek ve daha objektif değerlendirmeler yapabilmek için geliştirilmiş çağdaş/modern
yöntemler olarak adlandırılan yaklaşımları içermektedir.
Sıralama, zorunlu dağılım, geleneksel değerlendirme skalaları, davranışsal
değerlendirme skalaları, kritik olay ve işaretleme listesi yöntemleri geleneksel değerlendirme
yöntemleri olarak adlandırılmaktıdır. Günümüz işletmelerinde yaygın olarak kullanılan
hedeflerle değerlendirme ve yetkinliklere dayalı değerlendirme yaklaşımları güncel ya da
modern yöntemlerdir.
Organizasyonun temel hedefleri doğrultusunda işgörenlerin üstleri ile biraraya gelerek
bireysel hedeflerinin belirlenmesi ve dönem sonunda da gene tarafların birlikte kişinin
hedeflere ulaşma derecesini gözden geçirmeleri süreci olarak tanımlayabileceğimiz Amaçlara
Göre Yönetim bir yönetim yaklaşımı olmasının yanısıra, sonuçlara dayalı performans
değerlendirme yaklaşımının da en tipik örneğidir. Günümüzde işletmelerin çoğu performans
yönetimi uygulamalarında bu yaklaşımı temel almaktadır.
Performansın planlanma ve değerlendirilmesinde belirlenen hedeflerin özellikleri
oldukça önemlidir. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmayan hedeflerle, performansın
etkinlikle planlanması ve değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Performans Yönetimi
Sistemi içinde hedefler spesifik olmalıdır. Hedefler içinde bulunulan koşulları, kişinin
özelliklerini, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini dikkate almalıdır. Diğer bir deyişle,
hedefler genel olarak tüm çalışanlara uygulanabilir değil, kişiye göre, onun koşul ve
özelliklerini dikkate alarak hazırlanmalıdır. Ayrıca hedeflerin kişi için motive edici olması da
çok önemlidir. Hedef kişiyi aşırı yorucu ve ulaşılması imkansız olmamalı, aksine onu
harekete geçirip, motive edici özellikler taşımalıdır. Bu nedenle, astı için hedef belirleyen
yöneticinin, astını iyi tanıması, onun ihtiyaç ve beklentilerini iyi bilmesi gerekmektedir.
Hedeflerin sahip olması gereken diğer özellikler arasında ölçülebilir, gerektiğinde
değiştirilebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir olmaları da belirtilebilir.
Günmüzde performansın davranışsal boyutunun belirlenmesinde ise yetkinliklerden
yararlanılmaktadır. Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme de temel amaç üstün
performanslı çalışanları ortalama düzeyde performans gösterenlerden ayırmaktır. Geleneksel
performans değerlendirme yaklaşımlarında da temel amaç bu olmakla birlikte, yetkinliklere
dayalı performans değerlendirmede kişilere “üstün” ya da kendisinden beklenen performans
düzeyi, adı geçen yetkinlik için gerekli davranış göstergeleri açık bir biçimde tanımlanarak
bildirilmektedir. Böylece değerlendirilen ve değerlendiren arasında etkili iletişim daha
kolaylaşmakta ve geri bildirim süreci de daha iyi işlemektedir.
61

Günümüzde yetkinliklere dayalı yaklaşım ile performansın değerlendirildiği
işletmelerde yetkinliklerin belirlenmesi sürecin en önemli evrelerinden biridir. İşletmelerde
yetkinlik modellerinin oluşturulmasında yararlanılan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi araştırmaya dayalı yetkinlik yaklaşımı olup bu yaklaşımda işletmede
üstün performanslı olarak algılanan yöneticiler seçilir ve başarılarında rol oynayan kritik
olaylara dayalı örnekler vermeleri istenerek mülakatlara tabi tutulurlar. Daha sonra bütün
toplanan veriler analiz edilerek başarıya neden olan faktörler belirlenir. Yetkinlik
belirlemedeki ikinci yaklaşım ise stratejiye dayalı yetkinlik yaklaşımıdır. Araştırmaya dayalı
yaklaşımın alternatifi olan ve firmanın stratejik yönüne/geleceğine göre yetkinliklerin
belirlendiği bu yaklaşımda genellikle firmanın tepe yöneticileri gelecekte öngörülen fırsat,
güçlükler ve önem kazanacak yetkinlikler konusunda mülakata tabi tutulurlar. Yetkinlikler bu
yol ile ya da bazen benzer stratejik evrelerden geçmiş firmaların veri tabanlarından
yararlanarak da belirlenebilir. Böylece belirlenecek yetkinlikler araştırmaya dayalı yaklaşımda
olduğu gibi geçmişe değil, stratejilerle olan ilişkileri nedeni ile geleceğe yöneliktir. Yetkinlik
belirlemedeki üçüncü yaklaşım ise değerlere dayalı yetkinlik yaklaşımıdır. Araştırmaya dayalı
yaklaşıma diğer bir alternatif olan bu yaklaşımda yetkinlikler formel ya da informel olarak
işletmenin normlarına ve kültürel değerlerine göre geliştirilebileceği gibi, bazen de tepe
yöneticilerin duygu ve tutumlarına göre belirlenebilir.

62

Bölüm Soruları
1. Günümüzde geleneksel değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak
uygulanan yaklaşım hangisidir?
a)Kritik olay yöntemi
b)Davranışsal değerlendirme skalaları
c)Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme
d)Zorunlu dağılım yöntemi
e)Sıralama yöntemi
2. Amaçlara göre yönetim aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Planlama yaklaşımı
b)Performans değerlendirme yaklaşımı
c)Hedef belirleme süreci
d)Ücret araştırma aracı
e)Hedef değerlendirme süreci
3. Amaçlara göre yönetimin temel sorunu nedir?
a)Hedeflerin iyi tanımlanamaması
b)Standartların hatalı belirlenmesi
c)Örgüt hedefleri ile bireysel hedeflerin uyumlaştırılamaması
d)Bazı işler için spesifik ve ölçülebilir hedef belirlenememesi
e)Hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi bireysel hedeflerin sahip olması gereken özelliklerden
biri değildir?
a)Spesifik olmak
b)Gerçekçi olmak
c)Ölçümlenebilir olmak
d)Motive edici olmak
e)Genel ve esnek nitelikte olmak
5. Araştırmaya dayalı yetkinlik modelinin oluşturulmasında aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?
a)İşletmedeki üstün performanslı kişiler seçilir.
b)Üstün performanslı kişilerin başarı örnekleri vermeleri istenir.
c)Üstün performanslı olarak seçilen kişilerle ayrıntılı mülakatlar yapılır.
d)Mülakat sonunda elde edilen bilgiler analiz edilir
e)İşletmenin normları ve değerleri dikkate alınarak yetkinlikler belirlenir.
6. Aşağıdakilerden hangisi yetkinlik modellerinin geliştirilmesinde kullanılan
yaklaşımlardan biri değildir?
a)Kıdeme dayalı yaklaşım
b)Araştırmaya dayalı yaklaşım
c)Stratejiye dayalı yaklaşım
d)Değerlerlere dayalı yaklaşım
e)Hiçbiri
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7. Yetkinlik modellerinin geliştirilmesindee kullanılan araştırmaya dayalı
yaklaşım geleceğe yönelik olduğu için eleştirilir.
8. Hedeflerle değerlendirmede ast ile üstün belirledikleri hedeflerin özellikle
genel nitelikte olması arzu edilir.
9. Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme örgütlerin kültürlerini
yansıtacak değerlendirme kriterleri içermesi açısından günümüzde pek çok
işletme tarafından tercih edilmektedir.
10. Günümüzde aşırı güç hedeflerin kişileri etik dışı davranışlara yönlendirdiği
tartışılan bir konudur.

Cevaplar:
1)c, 2)d, 3)e, 4)e, 5)e, 6)a, 7)Yanlış, 8)Yanlış, 9)Doğru, 10)Doğru
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4. PERFORMANS YÖNETİMİNDE GERİ-BİLDİRİM VE
KOÇLUK 4

4

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Performans Yönetiminde Koçluk ve Geri-bildirim
4.2. 360 derece Geri-bildirim
4.3. Koçluk
4.4. Değerlendirme Görüşmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

360 derece Geri-bildirim nedir? Başarı koşulları ve başlıca sorunları nelerdir?

2)

Koçluk sürecini anlatınız. Evrelerini belirtiniz

3)
tartışınız.

4)

Değerlendirme görüşmelerinin performans yönetimi sistemindeki önemini
Değerlendirme görüşmelerinin başarı koşullarını anlatınız?

67

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

360 Derece Geri-Bildirim
Yaklaşımı

Söz konusu yaklaşımın
uygulamada yaratacağı
sorunları öğrenmek ve
gerekli önlemleri alabilmek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Koçluk ve Performans
Yönetimindeki Önemi

İyi bir koç olmanın
performans yönetimine
katkısı ve gerekli koçluk
becerilerinin kazanılması

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Performans Yönetiminde
Değerlendirme Görüşmeleri

Performans yönetiminde
etkili değerlendirme
görüşmelerinin önemini
anlamak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Koçluk ve koçluk becerileri

•

Geri-bildirim

•

360 derece geri-bildirim, çoklu değerlendirme

•

Değerlendirme görüşmeleri
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4.1. 360 Derece Geri-BildirimYaklaşımı
1990 ‘lı yıllarda performans değerlendirmenin tek kaynak yerine, birden fazla
kaynaktan sağlanan bilgiye dayalı olarak yapılmasının dünyada popülerlik kazanması ile bu
konu geniş bir tartışma alanı yaratmıştır. Uygulamacılar konuya büyük heyecan ve istek ile
yaklaşırken, akademisyenler 360 derece geri-bildirimin olumlu ve olumsuz yönlerini birlikte
araştıran çalışmalar yapmışlardır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de ilgi ile
karşılanan bu yaklaşımın son yıllarda birçok işletmede uygulama alanı bulduğu
görülmektedir. Ancak uygulamaların yeni olması nedeni ile bu yaklaşımın ne denli etkinlikle
kullanıldığına ilişkin veriler henüz tatmin edici düzeyde değildir.

4.1.1. 360 Derece Geri-Bildirim Nedir?
360 derece geri-bildirim kişinin kendini değerlendirmesinin yanısıra, astlarından,
üstlerinden, eşitlerinden ve müşterilerden performansına ilişkin bilgi edindiği süreçtir. Bu
sürecin iki temel boyutu vardır. Birinci boyut birden çok kaynaktan elde edilecek verilerin
nasıl bir değerlendirme aracı ile toplanacağı, diğeri ise toplanan bu verilerin kişiye nasıl
sunulacağı. Her iki boyutta da 360 derece geri bildirim sürecinin başarısını etkileyecek kritik
noktalar vardır. Bu nedenle bu süreci uygulamak isteyen işletmelerin öncelikle etkin bir
değerlendirme aracı belirlemesi/geliştirmesi, geri bildirim sürecini iyi anlaması, bu doğrultuda
belirli politikalar uygulaması ve örgütsel iletişim stratejilerinden yararlanması gerekecektir.
D.Antonioni 360 derece geri-bildirim sürecini Tablo 3’da görüldüğü gibi açıklar:
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Tablo 3: 360 Derece Geri-bildirim Modeli
Girdiler

Süreç

Çıktılar

• Değerlendirmenin amacıGeliştirmeye /
Değerlendirmeye yönelik
amaçlar

• Kişinin kendini
değerlendirmesi

• Diğerlerinin beklentilerine
ilişkin farkındalığın artışı

• Geri-beslemeye karşı
tepkiler

• Değerlendirilenin
davranışlarında/
performansındaki gelişmeler

• Değerlendirme Formu
• Yazılı geri-besleme

• Koçluk evreleri
• Hedeflerin belirlenmesi

• Değerlendirenin
anonimliği

• Aksiyon planları

• Değerlendirme yapacak
eşitlerin seçimi

• Sonuçların
değerlendiricilere rapor
edilmesi

• Değerlendirenlerin
eğitimi
• Değerlendirilenlerin
eğitimi

• Spesifik hedefler/aksiyonlar

• Arzulanmayan
davranışlarda azalma
• Belirli aralıklarla yapılan
informal performans
görüşmelerinde artış
• Yöneticilerin daha fazla
bilgi sahibi olmaları

• Anında eğitim

• Koçların eğitimi

• Ara değerlendirmeler/süreci
izleme

• Geri-besleme raporu

• Gelişmelerin teyidi
• Sorumluluk üstlenme

Tablo 3’de ayrıntıları belirtilen modelde değinilen ve 360 derece geri-bildirimin kritik
noktalarını oluşturan hususların bazıları performans yönetimi sisteminde de dikkatle ele
alınması gereken hususlarken, bazıları özel olarak 360 derece geri-besleme ile ilgilidir.
Aşağıda çoklu değerlendirme yaklaşımında üzerinde dikkatle durulması gereken bu hususlar
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

4.1.2. Geri-Bildirimin Anonimliği
Çalışanların üstleri tarafından değerlendirildiği geleneksel performans değerlendirme
yaklaşımından farklı olarak geri bildirim veren kişinin kim olduğunun geri bildirim alan
tarafından bilinmemesi ya da geri-bildirimin anonimliği konusu hem uygulamada hem de
ilgili literatürde tartışma yaratmaktadır. Özellikle astları tarafından değerlendirilen yöneticiler
aldıkları geri-bildirimin kimi ait olduğunu öğrenmek isterken, değerlendirici konumundaki
astlar bunun gizli kalmasını(anonim olmasını) arzu etmektedirler. Burada belirleyici bir unsur
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olarak yöneticinin kaç astı tarafından değerlendirildiği önem kazanmaktadır. Ast sayısı
arttıkça anonimlik daha artmakta ve verilen geri-bildirimin daha objektif ve geçerli olduğu
ileri sürülmektedir. Çünkü astlar büyük grup içinde kendi verdikleri geri-bildirimin
yöneticileri tarafından teşhis edileceği endişesinden uzaklaşmaktadırlar. Bu nedenle bazı
uygulamalarda toplam ast sayısı minimum 3 bazen de 5’in altında kalan yöneticilere astları
tarafından isimlerini belirtmeksizin dahi geri-bildirim vermeleri uygun görülmemektedir.
Diğer bir deyişle, toplam ast sayısı 3 ya da 5’in üzerindeki yöneticiler astlarından geribildirim alabilmektedirler.

4.1.3. Geri-Bildirimin Kullanım Amaçları
360 derece geri-bildirimdede diğer önemli bir konu ise, bu konu aynı zamanda
performans yönetimi sisteminin de önemli bir tartışma alanını oluşturmaktadır, değerlendirme
sonuçlarının ya da sağlanan geri-bildirimin hangi amaçlarla kullanılacağıdır. Sadece kişilerin
performansını geliştirmeye yönelik olarak kullanılması halinde bu tür geri- bildirimin yüksek
puanlara/değerlere yönelmeyi önlediği ifade edilmektedir. Diğer yandan, bu tür veriler kişinin
ödüllerinin belirlenmesinde ya da terfi kararlarında kullanılmadığında, değerlendirme amacına
yönelik olarak, sistemin kullanıcılar tarafından yeterince önemsenmeyeceği görüşü de ileri
sürülmektedir. Bu nedenle bazı örneklerde ilk 2-3 yıllık uygulamalarda bu geri-bildiriminn
sadece gelişim, 2-3 yıldan sonra hem gelişim hem de ödüllendirme amaçlı kullanılması
önerilmektedir.

4.1.4. Geri-Bildirim Sağlayacak Eşitlerin Seçimi
İş arkadaşlarına geri-bildirim sağlayacak kişilerin seçimi de 360 derece geri-bildirimin
önemli bir boyutudur. Bazı örneklerde kişinin hangi eşitleri tarafından değerlendirilmek
istediği kendisine sorulur. Ancak bunun taraflı ve sübjektif bilgi sağlama olasılığı oldukça
yüksektir. Bu nedenle eşitlerin seçiminde objektif kriterler (örneğin iş akışına dayalı olarak)
belirlenerek, arzulanan geri-bildirime ulaşmak daha etkili olacaktır.

4.1.5. Geri-Bildirimin Kişiye Sunuluş Şekli
360 derece geri-bildirimde sorun yaratan diğer önemli bir husus da geri-bildirimin
sunuluş şeklidir. Bazı işletmelerde geri-bildirim sadece yazılı olarak ya da elektronik ortamda
kişiye sunulmakta ve yüzyüze iletişim sürecinden taraflar yararlanmamaktadırlar. Oysa
kanımızca, yaklaşımın özellikle geliştirmeye yönelik amacı düşünüldüğünde, yalnızca yazılı
geri-bildirimin yeterli olmayacağı açıktır. Bu konuda işletme dışından bir uzman ya da
danışman olan bir kolaylaştırıcı (facilitator) aracılığı ile tarafların katıldığı bir oturumda bu tür
geri-beslemenin kişilere sağlanması daha etkili sonuç verecektir.

4.2. Koçluk
Çalışmamızın bu bölümünde performans geliştirmede uygulanan stratejiler başlığı
altında ele alınacak olan koçluk, özellikle son yıllarda kazandığı popülerlik çerçevesinde,
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yönetici koçu, performans koçu, yaşam koçu, sanatçı koçu vb. türleri ile sıkça karşılaştığımız
bir kavram olarak dikkat çekmektedir.
Konuyu güncel yönetim uygulamaları açısından ele aldığımızda en genel tanımı ile
koçluğun çalışanların performanslarını geliştirmek amacı ile işleri başında ya da gerçek
çalışma ortamında kendilerine verilen bir dizi destekleyici faaliyet olarak ifade edebiliriz.
Koçluk sürecinde en önemli husus desteklenen ya da yönlendirilen kişinin performansının
sürekli olarak koçu tarafından izleniyor ve performansına ilişkin kendisine geri-besleme
sağlanıyor olmasıdır.
Bu tanımdan hareket ederek performans yönetimi süreci içinde genel olarak koçluk ya
da türsel olarak performans koçluğu, bu bölümde ele alınacak ve performans
değerlendirmenin etkinliğinde oynadığı önemli rol açıklanacaktır.

4.2.1. Bir Eğitim Tekniği Olarak Koçluk
İşletmelerde yönetici ve yönetici adaylarını çeşitli yönetsel pozisyonlara hazırlamak
için birçok eğitim tekniğinin uygulandığını görmekteyiz. Bu yönetici geliştirme tekniklerinin
bir kısmı işbaşı eğitimi (on the job training) temeline dayanan, diğer bir deyişle, eğitim
sürecinde kişinin öğreneceği malzemeyi (bilgi ve beceriyi), fiilen uygulayarak edindiği
yöntemlerdir.
Diğer bazılarında ise, kişilere gerekli teorik ve kavramsal bilgiler klasik dershane
eğitimi yolu ile sunulur. Ayrıca duyarlılık eğitimi, rol oynama, yönetim kafesi v.b. davranışsal
temellere dayalı bazı geliştirme teknikleri de kişide gerekli yönetsel beceri, tutum ve
davranışların geliştirilmesine yöneliktir.
Tüm bu teknikler içinde özellikle beyaz-yakalı çalışanların farklı bir yaklaşımla
“işbaşında” performanslarının periyodik olarak gözden geçirilerek yönlendirilmesini içeren
bir dizi faaliyet koçluk olarak adlandırılmaktadır.
İşletmelerde eğitim işlevinin formel yapı içinde görevli bölüm ve bu bölümün
elemanları tarafından yerine getiriliyor olması, yöneticinin eğiticilik görevini ortadan
kaldırmamaktadır. Özellikle son yıllarda yöneticilerin iki yönlü iletişim ile çalışanları ile
doğrudan gerçekleştirebilecekleri bir iletişim sürecinde eğiticilik rollerini etkin bir biçimde
kullanarak onların mesleki gelişimlerine büyük katkıda bulunabilecekleri fikri ortaya
atılmıştır. Böyle bir etkileşim sonucu yönetici çalışanın sorun çözümleme becerilerini
geliştirmesine yardımcı olmakta ve koçluk adı verilen bu teknik aracılığı ile rahatlıkla yetki
göçerebileceği kişilere sahip olabilmektedir. Yöneticinin bu tür faaliyetlerine belirli bir zaman
ayırması gerekse de, sonuçta sağlanan bireysel ve organizasyonel etkinlik, harcanan sürenin
çok ötesinde kazançlar olarak nitelendirilecektir.
D.S. Beach koçluktan yararlı ve maliyeti oldukça düşük olan bir yönetici geliştirme
tekniği olarak söz etmektedir. Bu tekniğin organizasyonlardaki diğer yönetici geliştirme
tekniklerinin yanı sıra, ancak onlardan bağımsız olarak yürütülebileceğini belirtmektedir.
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G.E. Allenbaugh ise, koçluğu eğitim ve danışmanlık kavramları ile karşılaştırmaktadır.
Eğitim bilgi ve becerilerin gelişimine, danışmanlık performans ile ilgili psikolojik faktörler ve
kişiliğe ağırlık verirken, koçluk her iki kavramın arasında yer almakta ve her ikisinin bazı
ortak özelliklerini içermektedir.

4.2.2. Performans Yönetimi Sürecinde Koçluk
Performans değerlendirmenin bir süreç olarak ele alınmadığı ya da performans
yönetimi sistemi çerçevesinde uygulanmadığı durumlarda, sistem önceki bölümlerde de
açıklandığı gibi, taraflar için pek çok sorun yaratan özellikler içerir. Bunlar
değerlendirmelerin objektif olmaması, çeşitli değerlendirme hatalarının yapılmasına müsait
olması, olumsuz sonuçların çalışana duyurulmasındaki güçlükler, kişilerin olumsuz sonuçlarla
ilgili geri-bildirime gösterdikleri tepkiler v.b. sorunlardır.
Amaçlara göre yönetim ve klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen diğer bazı
yaklaşımlar, bu belirtilen sorunları bir ölçüde önlüyorlarsa da, koçluğun bir süreç olarak
performans değerlendirme sistemine alternatif olarak sunulması görüşü son yıllarda
uygulamada oldukça kabul görmektedir. Aslında aşağıda belirtilecek evrelerden de
anlaşılacağı gibi, koçluk süreci amaçlara göre yönetimle ortak birçok özelliklere sahip
olmakla birlikte, koçluğun performansın geliştirilmesini vurgulayan ve ön plana çıkaran
özellikleri, onu bir ölçüde amaçlara göre yönetimden farklılaştırmaktadır. Gerçi amaçlara göre
yönetimde de kişinin performansının geliştirilmesi, yaklaşımın önemli bir öğesidir. Ancak
koçluğun kişi ile yöneticisinin daha sık (yılda bir ya da iki kez yerine), gerekli görülen her an,
sorunların çözümünde sürekli ilişki ve etkileşim içinde olmaları gereği, geliştirme faaliyetinin
süreklilik niteliğini belirgin bir biçimde göstermektedir.
Performans yönetimi sisteminin işletmelerin her kademedeki çalışanına uygulandığı
düşünülecek olursa, değerlenenlerin arasında çeşitli pozisyonlardaki yöneticiler de yer
alacaktır. O nedenle koçluğun hem çalışanlara hem de yöneticilere sağlanması gereken çeşitli
geliştirici faaliyetlerden oluşması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, performans yönetimi
sistemi içinde değerlendiriciler, değerlendirdikleri kişilere koçluk rollerini etkili bir biçimde
yerine getirerek performans yönetimi sürecinden maksimum faydayı sağlayacak durumları
yaratabileceklerdir.
Ancak yapılan çeşitli araştırmalar, koçluğun bu kadar popüler ve tartışılan bir konu
olmasına rağmen, birçok işletmede çalışanlara, özellikle de yönetici kademelerindeki kişilere
etkinlikle uygulanmadığını göstermektedir. Uygulamada çalışanların çoğu ya çok az ya da hiç
formel/işbaşında koçluk desteği almadıklarını, kendilerine performanslarına ilişkin verilen
geri-bildirimin yetersiz, proaktif yerine reaktif olduğunu, ayrıca yöneticiler de pozisyonları
yükseldikçe anlamlı ve etkili geri-bildirim elde etme fırsatlarının azaldığını ifade etmişlerdir.
Koçluk günümüzde sadece yöneticilerin çalışanlarına değil, aynı zamanda eşitlerin
birbirlerine hatta çalışanların da kendi uzmanlık alanlarında yöneticilerine sundukları
destekleyici ve geliştirici faaliyetler olarak görülmektedir. Bu nedenle, işletmelerde bütün
çalışanlar koçluk rolünü etkinlikle yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar ve bu
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rolü formel olarak performans yönetimi sistemi içinde (özellikle değerlendirme görüşmeleri
sırasında) uygularlarsa, performans değerlendirmede yaşanan çeşitli sorunlar çözümlenmiş ve
performans yönetimi sisteminden sağlanan yarar artmış olur.

4.2.3. Koçluk Sürecinin Evreleri
Koçluk sürecinde yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen faaliyetler aşağıda
belirtilecek olan evrelerden oluşur:
Koçluk faaliyetinin uygulanacağı olanakların/koşulların seçimi: Yönetici koçluk
faaliyetini günlük rutin işlere uygulayabileceği gibi, bazı özel görevlerde ve iş
değişikliklerinde de kullanabilir. Bir kişinin terfi etmesi, organizasyonda herhangi bir işin
yapısının değişmesi, yeni bir ürünün geliştirilmesi gibi durumlar koçluk tekniğinin
uygulanabileceği uygun koşullardır.
Kaynakların belirlenmesi: Koçluk faaliyetinin uygulanacağı koşullar/sorun
belirlendikten sonra, yönetici durumu değerlendirir. Şayet kendi zamanı, bilgisi ve becerisi bu
koşullarda kişiye yardım etmesine imkân veriyorsa, en ideal olan, yöneticinin kendisinin
koçluk faaliyetlerini yerine getirmesidir. Ancak sahip olduğu kaynaklar, bazı koşullarda
yöneticinin koçluk faaliyetlerini fiilen yürütmesine imkân vermez. Bu gibi durumlarda
konunun uzmanı olan kişi, çalışana yardımcı olacaktır. Ancak, yönetici gene de bu konuya
ilişkin fikirlerini belirtecek, çalışanını destekleyecek ve ona yardımcı olacak uzman ile kişiyi
karşı karşıya getirecektir.
Koçluk için uygun iklimin yaratılması: Koçluk için uygun iklimin yaratılması
konusunda yöneticilerin belirli faaliyetlere başvurması ve çeşitli önlemler alması
gerekmektedir. Öncelikle performans standartlarının açık seçik belirlenmiş ve
sayılabilir/ölçülebilir nitelikte olması ve iyi hazırlanmış iş tanımlarına sahip olunması
çalışanların hedefleri daha iyi kavramlarına ve bu hedeflere ulaşmak için yöneticilerinin
yardımlarına ihtiyaçları olduğunu anlamalarına neden olacaktır.
Ayrıca, koçluğun başarılı olabilmesi için çalışanların birbirleri ile yardımlaşmalarının
çok doğal olduğunun, deneme/yanılma yolu ile öğrenmenin gerçekleşebileceğinin ve bu
nedenle hata yapmaktan ve risk almaktan korkmamaları gerektiğinin de çalışanlara
anlatılması yararlı olacaktır.
Öğrenme sürecinde yönetici ile çalışanı arasındaki yardımlaşmanın geliştirilmesi:
Koçluk tekniğinde yönetici ile çalışanın öğrenme süreci içindeki yardımlaşma ve etkileşimi
oldukça önemli bir husustur. Yöneticiden yaptığı işin sonuçlarına ilişkin geri-bildirim
sağlayan kişi, işinin yapılışına ilişkin kendi görüşlerini, hangi hususlarda güçlü ya da güçsüz
olduğunu belirler ve yöneticisinin desteklemesi üzerine riskten kaçınmaz, risk almayı ve
yaptığı hatalardan yararlanmayı öğrenir. Böylece yeni yetkinlikler geliştiren çalışanı yönetici
ödüllendirir ve duygularını anlamasında ona yardımcı olur. Bu şekilde kendini tanıyan
çalışan, performans ve kişiliğini daha iyi algılar ve yöneticisinin de yardımı ile kendine ilişkin
algılarını dışa yansıtabilir.
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Yönetici ve çalışanın uygulama planı hususunda görüş birliğine varması: Bu evrede
yönetici ve çalışan koçluk sürecinde kimin, hangi konuda sorumlu olacağını karşılıklı olarak
belirlerler. Bazen bunu sözel olarak saptamak zor olabilir. Bu durumda her ikisi karşılıklı
olarak bir soru formunu birlikte doldurarak kendi sorumluluk alanlarını belirleyebilirler. Bu
tür bir soru formunda belirtilen başlıca sorumluluk alanları arasında hedeflerin belirlenmesi,
çalışanın gelişiminin izlenmesi, kazanılan yetkinliklerin gözden geçirilmesi gibi hususlar
sayılabilir.
Hedeflerin belirlenmesi: Bu evrede iki tür hedeften söz edebiliriz: Yapılacak işe ilişkin
hedefler ve gerçekleştirilecek öğrenme sürecine ilişkin hedefler. Yapılacak işe ilişkin hedefler
açık seçik ve mümkünse sayısal olarak belirlenmiş olmalıdır. Zaman ve bütçe açısından
varolan sınırlamalar belirtilmeli ve temel hedefler belirli alt hedeflere ayrılmalıdır. Öğrenme
ile ilgili hedeflere gelince, elde edilmek istenen bilgi, beceri ve kişisel gelişim saptanmalı ve
eğer mümkünse bunlar daha sonraki durumlarda da kullanılmak için yazılı hale getirilmelidir.
Gelişmenin izlenmesi: Çalışan öğrenme sürecinde karşılaştığı güçlükler konusunda
mümkün olduğunca açık davranmalıdır. Yönetici de çalışanı izleyerek, görüşlerini bildirerek,
geri-bildirim sağlayarak ona yardımcı olmalıdır.
Çalışana gerekli yardımı sağlamak: Yöneticinin çalışana sağlayacağı yardımın türü
yapılan işin özelliklerine bağlı olup, zamanlama, biçim ve kişiye sunuluş tarzı açısından
farklılıklar gösterir. Örneğin, bazen yönetici çalışana çeşitli sorular sorarak, onun sorunu daha
iyi görmesine ve kendini çözümlemesine yardımcı olurken, bazen de doğrudan önerilerde
bulunarak ona yardımcı olur.
Yöneticinin çalışanın öğrenme sürecini izlemesi: Öğrenme sürecinden kişiler farklı
derecelerde yarar sağlarlar. Aynı şekilde, aynı süreçten yönetici ve çalışanın da öğrenme
dereceleri farklı olacaktır. Bu nedenle, yönetici çalışanın öğrenme sürecini izlerken ona neler
öğrenmesi gerektiğini söylemek yerine, süreçten neler sağladığını, neler öğrendiğini
sormalıdır.
Kazanılan yeni bilgi ve becerilerin teyidi: Öğrenme sürecinin sonunda kişinin elde
ettiği bilgi ve becerileri uygulama imkânı kendisine verilmelidir. Çoğu eğitim programının
sonunda katılımcılar bu tür olanakları elde edemediklerinden düş kırıklığına uğrarlar ve
kendilerine ilişkin geliştirdikleri olumlu görüşleri ve özgüvenlerini zamanlar yitirmeye
başlarlar. Bu nedenle, koçluk faaliyetlerinde çalışanın gerçek anlamda kendini geliştirmesi
isteniyorsa, kazandığı bilgi ve becerilerini uygulayabileceği koşullar gecikmeden
yaratılmalıdır.

4.2.4. Koçluğun Etkinliğini Belirleyen Faktörler
Aşağıda performans yönetimi sürecinde koçluğun etkinliğini belirleyen faktörler
açıklanacaktır:
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Yönetici ile çalışanı arasındaki ilişkinin niteliği: Koçluğun yönetici ile çalışanı
arasında gerçekleşen ikili bir etkileşim ve ilişki biçimi oluşu, bu tekniğin başarısının büyük
ölçüde kişi ile yöneticisi arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olmasına neden olmaktadır.
Genellikle bu ilişkide belirsizlik mevcutsa ve kişi yöneticisine pek fazla güvenmiyorsa,
koçluğun asıl anlamını pek anlamayacak ve bu durumda süreç etkinliğini kaybedecektir.
Çalışanın öğrenme isteği: Kişinin öğrenebilmesi için öncelikle öğrenmeyi istemesi
gerekmektedir. Çoğu eğitim programında kişinin öğrenme konusundaki motivasyonu ihmal
edilerek, öğrenme becerisinin üzerinde durulur. Bunun nedeni ise, kişilerin öğrenme
konusundaki motivasyonlarının, öğrenme becerisinin belirlenmesinden daha güç ve karmaşık
oluşudur.
Motivasyon kişiye enerji sağlayan, onu yönlendiren ve belirli davranışların devamını
temin eden bir güç olarak kabul edilmektedir. Eğitim sırasında ise, bu güç kişinin öğrenme
konusunda azimli olmasını, eğitim olgusuna dikkatini yoğunlaştırmasını ve öğrenilen
konunun pekiştirilmesini sağlar.
Eğitimin gerçekleştirildiği koşullar öğrenme motivasyonu açısından oldukça
önemlidir. Eğitimde kullanılan malzeme, beşeri ve finansal kaynakların yeterli olup olmadığı,
kişilerarası ilişkilerin niteliği bu konuda belirtilmesi gereken hususlardır. İletişim sürecinin
etkin bir biçimde yürütüldüğü, eğitimde katılanlara kolaylıkla anlamlı ve yeterli geri-bildirim
sağlanan koşullar kişilerin öğrenme motivasyonunu rahatlıkla artırmalarına neden olacaktır.
Eğitimin gerçekleştirildiği koşulların yanısıra, bireyin eğitime ilişkin tutum ve
inançları da bu konuda etkili olacaktır. Eğer kişi kendi eğitim ihtiyacının başkaları tarafından
(burada yöneticisine olan güveni etkili olacaktır) doğru bir biçimde belirlendiğine ve bu
şekilde sözkonusu eksikliklerini gidereceğine, eğitimin sonunda kendisi için değerli ve yararlı
sonuçlar elde edeceğine ve eğitimde başarılı olacağına inanıyorsa, öğrenme motivasyonu
yüksek olacaktır.
Öğrenme ve sorun çözümlemeyi güçleştiren bireysel engeller: Koçluk tekniğinde
çalışanın öğrenen ve sorun çözümleyen kişi olarak karşılaştığı sorunlardan biri de öğrenme
sürecini olumsuz olarak etkileyen engeller ya da bloklardır. Algısal, kültürel, duygusal ve
zihinsel nedenlerden kaynaklana bu gibi engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında
yöneticinin çalışanı ile olan ilişkisi ve yöneticinin ona verdiği destek ve yardımlar etkili
olacaktır.

4.2.5. Yöneticinin Koçluk Sürecindeki Sorumlulukları
Koçluk sürecinin başlatılması ve yürütülmesinde en önemli sorumluluk çalışana
destek verecek olan yöneticiye aittir. Tepe yönetim fikir olarak yöneticiyi destekleyebilir, bu
konuda onu bilgilendirir ve çalışana gerekli beceriler kazandırmasına yardımcı olabilir. Ancak
sürecin başarısı ve etkinliği temel olarak yöneticinin kendisine bağlıdır. Gerçi sürecin belirli
evrelerinde çalışanın katılımının önemi oldukça fazladır. Fakat gene de bu konudaki asıl
77

sorumluluk yöneticidedir. Bu nedenle, işletmede koçluğun geliştirilmesi hususunda
yöneticinin aşağıda belirtilen sorumlulukları bulunmaktadır:
- Yönetici ekip arkadaşlarına koçluk kavramını ayrıntılı bir biçimde tanıtmalı ve bu
konunun uygulamasına geçileceğini bildirerek ilk koçluk eğitimini bölümündeki diğer
yöneticilere kendisi vermelidir.
- Kendi bölümünde öğrenme sürecini güçleştirecek bireysel ve organizasyonel
engeller varsa, bunları saptamalı ve bunlar için gerekli önlemleri almalıdır. Bu arada
kendisinde öğrenme konusunda bu tür kişisel sorunlar varsa, onları da ortaya koymalıdır.
- Yönetici tüm görev ve faaliyetleri içinde koçluğun yerini ve önemini belirlemeli ve
bu tekniği işinin doğal bir parçası olarak kabul etmelidir.
- Koçluk konusunda gerekli becerileri yönetici hem kendisinin, hem de diğer
yöneticilerinin kazanmasına yardımcı olmalıdır. Özellikle çalışanlara faaliyetlerinin
sonuçlarına ilişkin geri-bildirim sağlamak için gerekli becerilerin kendinde ve diğer
yöneticilerde geliştirilmesine önem vermelidir.
- Yönetici çalışanlarının da bir gün koçluk tekniğini kullanarak kendi ekip
arkadaşlarını yönlendireceklerini düşünerek, onların öğrencilik rollerinin yanında eğiticilik
rolünü de öğrenmelerini sağlamalıdır.
- Yönetici koçluğun yararına inanan diğer yöneticilerle işbirliği yaparak, bu tekniğin
işletmede yaygınlık kazanmasına çalışmalıdır.
Daha önce koçluğun evrelerinde belirtilen faaliyetlerin yanı sıra, yöneticiler
çalışanların yönlendirilmesinde yukarıda belirtilen sorumlulukları da üstlenerek, sözkonusu
tekniğin başarılı bir biçimde uygulamasında etkili olurlar.

4.3. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
Performans değerlendirmenin kişilerin performanslarını geliştirmeye yönelik amacının
gerçekleşebilmesi için, değerlendirme sonuçlarının, diğer bir deyişle kişinin performansına
ilişkin bilginin geri-bildirim yolu ile kendisine sağlanması gerekmektedir. Böylece kişiler
geri-besleme aracılığı ile kendilerinden neler beklendiğini, performans standartlarının ne
olduğunu, standartlarla fiili performans arasındaki farkı/sapmaları görerek, kendilerini nasıl
geliştirmeleri gerektiğini anlayacaklardır.
Bu görüşten hareket eden işletmelerde, özellikle günümüzde katılım kavramının
yöneticilerce daha fazla benimsenmesi sonucu, performans yönetimi sisteminin önemli bir
unsuru olarak çalışan ile yöneticisi arasında performans değerlendirme görüşmeleri
gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde performans yönetimi sisteminde oldukça
önemli bir role sahip olan bu görüşmelerin belirtilen hedeflerine ne denli ulaşabildiği,
uygulamada bu konuda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınacaktır.
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4.3.1. Değerlendirme Görüşmelerinin Davranışsal Özellikleri
Çalışanlara performans değerlendirme görüşmeleri yolu ile geri-bildirim sağlanması,
her zaman için bu görüşmelerin kişiler üzerinde olumlu motivasyon yarattığı anlamına
gelmemektedir. Değerlendirme görüşmelerini taraflar için güç ve tedirgin edici bir faaliyet
haline dönüştüren çok çeşitli faktör vardır.
Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi değerlendirilen kişinin kendi içinde yaşadığı
çatışmadır. Daha önceki bölümlerde performans değerlendirmenin çelişen amaçlarında da
değinildiği gibi, bu görüşmelerde çalışan bir taraftan yöneticisinin performansını en iyi
puanlarla ya da en üst düzeyde değerlendirmesini sağlamaya yönelik davranışlar sergilerken,
diğer yandan da yetersizlikleri ve yaşadığı sorunlarda yöneticisinin destek ve yönlendirmesini
elde edebilmek için açık ve dürüst davranmaya çalışmaktadır. Bu çatışmanın önlenmesi
büyük ölçüde yöneticinin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Açıklık ve dürüstlüğü
ödüllendiren, çalışana sorunlarında yardımcı davranmaya istekli olan, onun güçsüz yönlerinin
gelişmesi için çaba sarfeden yönetici, söz konusu görüşmenin başarılı olmasına ve amacına
ulaşmasına da katkıda bulunmuş olacaktır.
Değerlendirme görüşmelerinde yaşanan yanlış anlaşılma ve çatışmaların diğer önemli
bir nedeni de, çalışanların kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında gösterdikleri savunmaya
yönelik tepkilerine karşı yöneticilerinin sergiledikleri davranışlardır. Eleştiriler karşısında
kişiler öz-saygınlık ve benliklerini korumak için otomatik savunma tepkileri gösterirler. Her
ne kadar doğal kabul edilirse de, gösterilen bu tepkiler kişinin yetersiz yönlerini gerçekçi bir
biçimde görüp, tartışıp, geliştirme yolları aramasına engel olur.
Yöneticilerin görüşmelerde kişilere olumsuz geri-bildirimi ne şekilde sağladıkları, bu
gibi savunucu tepkilerin artması ya da azalmasında etkili olacaktır. Örneğin, yönetici çalışanı
hakkındaki olumsuz görüşlerini belirtirken, bunları ona kabul ettirmeye çalışırsa, kişinin
savunma tepkileri artacaktır. Diğer yandan, bu olumsuzluklara çözüm arayıcı bir tarzda,
geçmişteki sorunları ve nedenlerini araştırıcı, yapıcı ve sorun çözücü bir yaklaşım benimseyen
yönetici, bu tür görüşmelerde çok daha başarılı olacaktır.
Burada diğer önemli bir husus da, çalışana sağlanan geri-bildirimin (özellikle de
olumsuz geri-bildirimin) niteliğidir. Spesifik olarak performans ya da davranışları tanımlayıcı,
geleceğe yönelik, performansı geliştirici ve yapıcı nitelikte olan olumsuz mesajlar, çalışan
tarafından dikkate alınıp, dinlenecek ve ilgili öneriler uygulanabilecektir.
Yöneticinin tutum ve davranışlarından başka, uygulanan performans değerlendirme
yöntemi de bu konuda önemli bir rol oynayacaktır. Örneğin, davranışsal değerlendirme
skalaları, amaçlara göre yönetim ve yetkinliklere dayalı yaklaşımda çalışana spesifik,
sonuçlarla ilgili, geleceğe yönelik gelişmeleri vurgulayan türde geri-bildirim sağlama
olanağımız varken, klasik/geleneksel değerlendirme skalalarında ele alınan değerlendirme
kriterlerinin niteliği gereği, soyut, yoruma açık, spesifik olmayan, performansı geliştirmeye
yönelik önerileri içermeyen tarzda geri-bildirim sağlamak durumunda kalınmaktadır.
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Değerlendirme görüşmelerinde olumsuz geri-bildirimin yanısıra, kişinin başarılı
olduğu durumlar ve güçlü yönleri de vurgulanmalıdır. Olumlu geri-bildirim olarak kişiye
sağlanacak bu bilgiler de, yukarıda belirttiğimiz şekilde spesifik, sonuç ve çalışma
davranışlarına yönelik, kişiyi geliştirici ve yapıcı nitelikte olmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği gibi, performans değerlendirme
görüşmelerinde etkinlik sağlamak önemli ölçüde konunun davranışsal yönü ile ilgilidir. Diğer
bir deyişle, çalışan ve yöneticisinin bu hassas süreçteki tutum ve davranışları, görüşmenin
seyrini olumlu ya da olumsuz olarak kolayca etkilemektedir. Kullanılan değerlendirme
yöntemi bu konuda etkili ise de, özellikle yöneticilerin bazı insan ilişkileri becerilerine sahip
olması, performans yönetimi sisteminin oldukça önemli bir evresi olan performans
değerlendirme görüşmelerinin başarısında çok daha önemli olacaktır.

4.3.2. Değerlendirme Görüşmesi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar
Yukarıda davranışsal özellikleri açısından ele alınan performans değerlendirme
görüşmelerinin başarısı için, tarafların hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu bölümde görüşme
öncesi çalışan ve yöneticisinin kendilerini nasıl hazırlamaları gerektiği ve bu yapılan
hazırlıkların görüşme sürecine katkıları açıklanmaya çalışılacaktır.
Değerlendirmeye İlişkin Verilerin Toplanması
Yönetici tarafından yapılacak ön çalışmalar bir açıdan görüşmenin planlanması
anlamına gelmektedir. Yönetici daha önce yapmış olduğu performans ile arzulanan
sonuçlar/standartlar arasındaki karşılaştırmalara ve performans yetersizliklerini belirlemeye
yönelik analizlere de dayalı olarak, ilk önce çalışanın performansının görüşmede ele almak ve
tartışmak istediği olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemelidir. Bu konuda yapılmış sistematik
bir analiz varsa onun verileri, dönem boyu tutmuş olduğu notlar v.b. ek bilgiler ve bunların
gözden geçirilmesi bu hazırlıklar arasında yer almalıdır.
Değerlendirme görüşmelerinde kendisine yardımcı olacak bu verilerden başka,
yöneticiler kararlarının doğruluğundan emin olmak, sübjektifliği önlemek ve önceki bölümde
belirtilen değerlendirme hatalarından kaçınmak için ilgili diğer kişilerin görüşlerine de
başvurabilirler. Örneğin, kişi ile yöneticisi kısa bir süredir birlikte çalışıyorlarsa, çalışanın
önceki yöneticisinin görüşlerini almak yerinde olacaktır. Ya da yöneticiler kendi üstlerinden
de çalışanın performansı hakkında görüş alabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus,
diğer kişilerle yapılan bu görüşmelerde çalışanın kişiliğinin değil, yaptığı işin, gerçekleştirdiği
sonuçların temel alınmasıdır. Aksi takdirde iki yöneticinin bir işgörenin kişilik özelliklerini
tartışması rahatlıkla dedikoduya dönüşebilir.
Zaman zaman yöneticiler kendileri ya da çalışanın önceki yöneticisi tarafından
yapılmış olan geçmiş dönemlerdeki yazılı değerlendirmelere başvurma ihtiyacını duyarlar. Bu
konuda da oldukça dikkatli olunması gerekir. Çünkü yazılı değerlendirmelerin her zaman için
tam gerçeği yansıtmama ihtimali olduğu gibi, sözkonusu işgörenlerin önceki dönemlerdeki
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performanslarının hale etkisi yaratarak, şu andaki değerlendirme dönemine ilişkin
değerlendirmeleri aşırı derecede etkileme olasılığı da vardır.
Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir ilke de, dönemsel değerlendirme sonuçlarını
belirlerken, değerlendirmelerin sözkonusu dönemdeki faaliyetlerle sınırlı olması gereğidir.
Önceki değerlendirmelere başvurma, kişinin gelişim trendini görmek açısından önemliyse de,
hiçbir zaman güncel değerlendirmelere hakim unsur haline dönüşmemelidir.

4.3.3. Görüşmelerin Sıklığı
Performans yönetimi sistemi içinde formel değerlendirme görüşmelerinin yılda bir kez
yapılması en yaygın uygulama olarak görülmektedir. Özellikle ücret artışlarının yılda bir kez
yapıldığı durumlarda değerlendirme görüşmelerinin de bir kez ve artışa uygun bir zamanda
yapıldığı gözlemlenmiştir. Ancak ücret artışları ile ilgili görüşmelerin formel performans
değerlendirme görüşmelerinden ayrılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu gibi durumlarda
değerlendirme görüşmesinden sonra, çok gecikmeden, bir hafta-on gün içinde ücret artışı
görüşmesi de yöneticiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Çok yaygın olmamakla birlikte bazı işletmelerde formel değerlendirme görüşmeleri
bütün yıla yayılarak, örneğin kişilerin işe başlama tarihlerinin yıl dönümlerinde yapılmak
suretiyle gerçekleştirilir. Burada amaç özellikle kendisine bağlı çok sayıda çalışanı olan
yöneticilerin işyükünü bütün yıla yaymak ise de, örgütsel planlama ile bu görüşmelerin
bütünleştirilmesi sorun yaratacaktır.
Formel değerlendirme görüşmelerinin yanı sıra informel olarak kabul edebileceğimiz
ara değerlendirme görüşmelerinin de performans yönetimi sürecindeki yeri çok önemlidir. Bu
tür görüşmelerin zamanını yöneticilerin planlarına ve işyüklerine uygun olarak kendilerinin
belirlemesi önerilmektedir. Ayrıca gene bu görüşmelerde standart görüşme formlarının
yerine, yöneticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak kendi formlarını geliştirerek onlardan
yararlanmalarının daha etkili olacağı ileri sürülmektedir.

4.3.4. Görüşme İçin Zaman ve Yer Seçimi
Zaman ve yer seçimi değerlendirme görüşmelerinin amacına ulaşıp ulaşmaması
konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Görüşme zamanının hem çalışan hem de
yönetici için uygun olmasına özen gösterilmelidir. İşlerin çok yoğun olduğu, tarafların önemli
kişisel problemlerinin bulunduğu dönemlerde görüşme yapılmasından kaçınılmalıdır. Ayrıca
yönetici tarafından görüşme günü çalışana üç dört gün önceden bildirilmeli ve görüşmeye
hazırlanması için zaman tanınmalıdır. Çok önemli nedenler olmadıkça görüşme günü
ertelenmemelidir. Çünkü ertelenen görüşmeler çalışanda bu sürecin yönetici için önemsiz bir
olay olarak görüldüğü izlenimini yaratacaktır.
Yöneticiler değerlendirme görüşmelerinin performans yönetimi sistemindeki önemini
gözden uzak tutmamalı ve bu faaliyet için zaman ayırma konusunda cimri davranmamalıdır.
Bazı yazarlar görüşmenin uzaması durumunda birkaç gün içinde sonuçlandırılabileceğini
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söylerlerse de, kanımızca görüşmelerin tek bir oturumda (süre planlandan daha uzun olsa bile)
bitirilmesi ve ertesi güne sarkmaması ilerde doğacak bazı sorunları önlemek açısından en
doğru yol olacaktır. Çünkü herhangi bir nedenle görüşmeye bir noktada ara vermek,
tarafların, özellikle de çalışanın olumsuz geri-bildirim konusunda daha duygusallaşmasına ve
bir oturum sonrasında savunucu tepkilerini daha da yoğunlaştırmasına neden olacaktır.
Görüşme için yer seçimine gelince, bu konuda da yönetici gizliliği olan, başkaları
tarafından rahatsız edilmeden görüşmenin yapılabileceği bir yer seçmelidir. Ayrıca,
mümkünse bu yerin çalışanın ya da yöneticinin odası yerine tarafsız bir ortamda olması
(kütüphane, kafeterya ya da toplantı salonu gibi), değerlendirilenin kendisini daha rahat
hissetmesine neden olacağından, tercih edilmelidir.

4.3.5. Çalışanın Görüşmeye Hazırlanması
Yöneticinin değerlendirme görüşmesine hazırlıklı gelmesi kadar, çalışanın da kendini
bu sürece hazırlanması önemlidir. Görüşmenin yer ve zamanı çalışana bildirildikten sonra, bu
süre içinde hazırlık yapması istenir. Özellikle performansı dönem başında planlanmış olan
kişi, bu planların ne oranda gerçekleştiğini/belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını ve
dönem içinde yaşadığı sorunları gözden geçirecek ve böylece kendi performansını
değerlendirme imkanını bulacaktır. Kendini bu şekilde değerlendirirken, kişinin iş
tanımlarına, dönem içinde kendisi ya da iş arkadaşları tarafından hazırlanmış raporlara ve
ilgili planlara ihtiyacı olacaktır.
Yazılı hedeflerin bulunmadığı, diğer bir deyişle çalışanın performansının dönem
başında formel olarak planlanmamış olduğu durumlarda kendini değerlendirme işlemi biraz
daha güçleşecektir. Bu tür güçlüklerin üstesinden gelebilmek için, kişinin performansının
değerlendirilmesinde
temel
alınan
kriterler/değerlendirme
faktörleri/yetkinlikler,
değerlendirme sisteminin içerdiği formlar çalışana yöneticisi tarafından açıklanmalı ve bu
kriterlere göre kendisini değerlendirmesi istenmelidir.
Her ne kadar çalışanın kendini değerlendirmesi bazı yöneticileri, aynı zamanda bazen
kişinin kendisini de tedirgin etmekteyse de, önceki bölümlerde değinildiği gibi, bir kaç
kereden sonra çalışan kendini değerlendirmeye alışmakta ve bu yöntem taraflar için oldukça
yararlı olmaktadır. Çalışanın kendini değerlendirdiği durumlarda yöneticinin de yargılayıcı
rolünü daha rahat terk ettiği, buna paralel olarak kişinin de olaya objektif bakabildiği ifade
edilmektedir. Ancak daha önce de değinildiği gibi, bu yöntemde performansı yetersiz
olan/sorunlu işgörenlerin çoğu kendilerini değerlendirirken abartılı ifadeler kullanmakta,
başarılı ya da sorunsuz işgörenlerin önemli bir kısmı ise, yöneticilerin yaptığı
değerlendirmelerden daha düşük puanlarla kendilerini değerlendirme eğilimi
göstermektedirler. Çünkü bu kişiler iyi ilişkileri nedeni ile kendilerine verdikleri düşük
puanları yöneticilerinin yükselteceklerini düşünmektedirler.
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4.3.6. Görüşmenin Planlanması
Yukarıda belirtilen tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, her tür görüşmede olduğu
gibi, değerlendirme görüşmesinde de, görüşmecinin hangi konuları, hangi sırayla ele
alacağını, görüşme atmosferini nasıl oluşturacağını, hangi hususları ne zaman vurgulayacağını
belirleyebilmek için planlama yapması gerekmektedir.
Performans değerlendirme görüşmelerinin planlanmasından yönetici sorumlu olup, ön
hazırlık evresinde yukarıda belirtilen hususları içeren, görüşmenin yürütülmesinde izleyeceği
bir planı hazırlaması gerekecektir. Böylece görüşmenin yürütülmesi taraflar için rahat ve
sorunsuz olacaktır.

4.3.7. Değerlendirme Görüşmelerinin Yürütülmesi
Önceki bölümde yapılan hazırlıklar, her zaman için görüşmelerin başarı ile
yürütüleceğini garanti etmez. Görüşmelerin yürütülmesi sırasında tarafların, özellikle de
yöneticinin, bazı sorumlulukları ve uygulaması gereken bazı beceriler sözkonusudur. Çünkü
değerlendirme görüşmelerinin aşağıda belirtilecek olan temel amaçlarının gerçekleşmesi
ancak yöneticilerin bu konuya gösterecekleri ilgi ve titizlikle mümkün olabilecektir.
Performans değerlendirme görüşmeleri yöneticilerin
- Çalışanlarının kendi performansları hakkında neler düşündüğü ve temel
motivasyonlarının neler olduğunu öğrenmelerini,
- Çalışanlarının
performanslarını
değerlendirmelerini,
ödüllendirmelerini, güçsüz yönlerini belirleyip, geliştirici önlemler almalarını,
- Çalışanların daha başarılı
performanslarını planlamalarını amaçlar.

olabilmeleri

için

geleceğe

başarılarını

yönelik

olarak

Bu amaçlara ulaşabilmek için de görüşme süreci çeşitli aşamalardan oluşur. Aşağıda
süreç içinde yeralan aşamalar sırasıyla ele alınacaktır.

4.3.8. Görüşmenin Amaçlarının Açıklanması ve Uygun Atmosferin
Yaratılması
Hazırlık aşamasındaki plana uygun olarak yönetici değerlendirme görüşmesinden
beklenen yararları ve amaçları kısaca özetler ve görüşmenin nasıl yürütüleceğini çalışana
açıklar. Bu aşamada iyi bir görüşmeci olarak yöneticinin kişiyi rahatlatma görevini de yerine
getirmesi gerekmektedir. Çalışan ile yöneticinin beraberliği ne kadar eski olursa olsun, formel
bir değerlendirme görüşmesi sırasında her zamanki olağan ve doğal davranışlar yerini
gerginliğe bırakacaktır. Özellikle geri-bildirim kültürünün yeni olduğu işlemelerde,
değerlendirme görüşmeleri taraflar için önemli bir stres kaynağı olacaktır. Bu stresli ortamı
yönetici iletişim becerilerini kullanarak rahatlatabilecektir. Gerek sözlü iletişimde seçilen
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sözcükler, gerekse beden dilinin dikkatli kullanımı bu konuda yöneticiye yardımcı olacak
becerilerdir.

4.3.9. Çalışanın Kendini Değerlendirmesi
Görüşmenin giriş bölümü niteliğini taşıyan ilk aşamadan sonra, çalışanın konuşmasını
teşvik etmek, kendi değerlendirmelerini iletmesini istemek birçok açıdan, önce yöneticinin
kişiye ilişkin görüşlerini belirtmesinden daha yararlı sonuçlar yaratacaktır. Bazı yöneticiler,
ilk baştan çalışana konuşma fırsatı verilmesinin, görüşmede kendi hakimiyetlerini azaltacağını
düşünerek, bu evreyi daha sona almayı uygun görürler. Oysa kanımızca bu evrenin başta
olmasının çeşitli yararları vardır. Bu yararları şöyle özetlemek mümkündür:
Yönetici görüşmenin başında görüşlerini bildirdiği zaman, çalışan olumsuz noktalarda
ona karşıt görüş bildirme, olumlu hususlarda da katılma konusunda başlangıçta istekli
davranmayacaktır. Bu nedenle, öncelikle çalışanın kendi görüşlerini bildirmesini sağlamak,
yöneticinin kişi hakkında daha fazla bilgi edinmesi ile sonuçlanacaktır.
Önce yöneticinin görüşlerini bildirdiği durumlarda, değerlendirme görüşmelerinin
davranışsal özelliklerinde de belirttiğimiz gibi, çalışan olumsuz geri-bildirim elde ettiği
zaman otomatik olarak savunucu tepkiler gösterecektir. Bu da kişi ile yönetici arasındaki
gerginlik ve çatışmaya neden olacaktır. Başarılı işgörenlerle yapılan görüşmelerde
performansı üst düzeyde olan bir işgörenin görüşlerini başlangıçta öğrenmek, yöneticinin
görüşmenin daha sonraki aşamalarında, kişinin yönlendirilmesinde daha etkili olmasına
yardım edecektir.
Görüşmede önce çalışanın görüşlerinin alınması, yöneticinin bu görüşleri dinleme
becerilerini iyi kullanmasını gerektirecektir. Dinlenme becerilerinin geliştirilmesi iletişim
konusunun önemli başlıklarından biri olup, konumuzun sınırları açısından, ayrıntılarına
burada girilmeyecektir. Ancak şu hususu da belirtmeden geçmek doğru olmayacaktır: İyi
dinleyen ve dinlediğini karşı tarafa çeşitli şekillerde (soru sorma, not tutma, jestler ve
mimikler kullanarak) hissettiren yönetici, çalışanın da kendisini daha iyi ifade etmesine neden
olacaktır.
Çalışan eğer kendini değerlendirme konusunda, önceden hazırlık yapmasına karşın,
hala güçlük çekiyorsa, yönetici soru sorma becerilerini kullanarak, kişiyi daha fazla
konuşmaya ve görüşlerini bildirmeye teşvik ederek, iki yönlü iletişim sürecinin
gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4.3.10. Yöneticinin Çalışanın Performansına İlişkin Görüşlerini
İletmesi
Çalışanın açıklamalarından sonra, yönetici dönem başında hazırlamış olduğu
performans planı çerçevesinde, kişinin değinmemiş olduğu konuları da içerecek şekilde
dönemsel performansına ilişkin görüşlerini iletecektir.
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Burada önemli olan yöneticinin “neyi, nasıl” ifade ettiğidir. Değerlendirme
görüşmelerinde yöneticilerin spesifik olmaları, yorumlarını somut olaylara, sonuçlara ve
yapılan işlere dayandırmaları, aynı anda çok fazla ayrıntı ile ilgilenmemeleri gerekir. Önceden
hazırlanan performans planını izleyen yönetici, gelecek dönemi kapsayan yeni planda kendine
yarayacak verileri daha ayrıntılı olarak incelemek ve çalışanı ile tartışmak durumundadır. Bu
nedenle, önemsiz ayrıntılarla ilgilenmek, yöneticinin aşırı mükemmellik arayışında olduğunu
göstererek, işgörenin de görüşmeden rahatsızlık duyması ile sonuçlanacaktır.
“Nasıl” ifade etmesi gerektiğine gelince, yönetici öncelikle çalışanın savunucu
davranışlarının/tepkilerinin nasıl ortaya çıktığını bilirse, seçeceği sözlüklere daha fazla dikkat
edecektir. Yargılayıcı ya da yargıç rolü çoğunlukla kişiyi savunmaya yönelttiği için, yönetici
çalışanın kişiliği konusunda değerlendirmeler yapmak yerine, performans planı ile fiili
sonuçların karşılaştırılmasını yargılamadan, objektif olarak yapmaya çalışmalıdır.
Bu evrede soru işareti yaratan başka bir konu da görüşme sırasında performans
değerlendirme formunu yöneticinin izleyip izlememesi gereğidir. Bazı yazarlar formun bu
görüşme sonunda doldurulmasını önermektedir. Çünkü değerlendirme görüşmelerinin iki
yönlü bir iletişim sürecini içermesi, süreç içinde değerlendirmelerin mümkün olacağı
anlamına gelmektedir. Kanımızca, yöneticinin formu görüşmeye doldurulmuş olarak
getirmesi, bir yerde onu görüşmenin yürütülmesinde rehber olarak kullanacağı için sakıncalı
görülmemektedir. Ancak, görüşme sonunda, kişi yöneticisini formda belirtilen hususlarda
değişiklik yapması konusunda ikna edebilirse, gerekli değişikliklerin yapılmasının herhangi
bir sakıncası bulunmayacaktır. Burada önemli olan iki yönlü iletişim sürecinin etkin bir
biçimde işlemesi yolu ile görüşmenin bölümün başında belirtilen hedeflerine ulaşmasıdır.
Gelecek Döneme İlişkin Performansın Planlanması

Görüşmenin bu aşamasında, taraflar gelecek döneme ait hareket planını
oluşturabilmek için, performansın planlanması bölümünde ele alınan faaliyetleri
gerçekleştirmeye çalışırlar. Diğer bir deyişle, yönetici ve çalışanı görüşme boyunca tartışılan
hususlar ışığında çalışanın kendini geliştirebilmesini, motive olmasını, organizasyon hedefleri
ile bütünleşerek, verimli ve etkin çalışılabilmesini sağlayacak şekilde bir sonraki döneme ait
performansını planlar.

4.3.11. Değerlendirme Görüşmelerinin Başarı Koşulları
Yukarıdaki bölümlerde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, kişilerin çalışma
davranışlarının geliştirilmesinde oldukça önemli bir araç olan performans değerlendirmeden
organizasyonlarda yararlanabilmek için, sürecin unsurlarından olan geri-bildirim kavramını
iyi uygulamak gerekmektedir. Çalışanların dönemsel performanslarına ilişkin bilgileri içeren
geri-bildirim faaliyeti, değerlendirme görüşmeleri yolu ile sistematik bir biçimde
gerçekleştirilir. İlgili literatür incelendiğinde geri-beslemenin temel iki işlevinden söz edildiği
görülmektedir:
(1) Planlanan performansın amaca yönlendirilmesi,
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(2) Çalışanların daha fazla çaba sarfetmeye özendirilmesi,
Potansiyel yararlarına karşın, birçok organizasyon geri-bildirim faaliyetinden ya hiç ya
da gerektiği biçimde yararlanamamaktadır. Taraflar geri-bildirim sürecini gereksiz ve zaman
kaybettirici olarak görmekte, hatta bazen çalışanlara sadece olumsuz geri-bildirim
verildiğinde, motivasyonlarının da olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir.
Yöneticilerin etkili geri-bildirim sağlama konusunda bilgili olmaları, değerlendirme
görüşmelerini daha başarılı bir biçimde yürütmeleri ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle, aşağıda
etkili bir geri-bildirimin özelliklerine kısaca değinilecektir:
- Spesifik olmalıdır: Çalışana belirli davranışlarını örnek vererek, genel ifadeler
kullanmadan bilgi verilmelidir. “Oldukça esnek davranıyorsun” ifadesini kullanarak verilen
bir geri-bildirimde, kişi hangi davranışının, ne açıdan (olumlu, olumsuz) esnek olduğunu
anlayamayacaktır. Oysa “ekip arkadaşlarına sabahları işe zamanında gelmeleri konusunda
esnek davranıyorsun” ifadesi daha spesifik nitelikte bir geri-bildirim olacaktır.
- Çalışanın kişiliğini değil, davranışlarını temel almalıdır. Kişiye “geveze” olduğunu
belirlemek yerine, “dünkü toplantıda herkesten fazla konuştun” gibi bir ifade ile geri-bildirim
sağlanması daha yerinde olacaktır.
-

Geri-bildirim kişiyi incitmemeli, ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

-

Değiştirilmesi mümkün olan davranışlara ilişkin geri-bildirim verilmelidir.

- Geri-bildirim sağlarken, yöneticinin üslubu öğüt verici ve yargılayıcı değil bilgi
paylaşır nitelikte olmalıdır.
- Çalışana geri-bildirim sağlarken zamanlamasına dikkat edilmelidir. Geri-bildirim
ilgili performansın hemen ardından verilmeli, ancak çalışanın bunu kabule hazır olup
olmadığına da dikkat edilmelidir.
- Çalışana aşırı bilgi yüklenmemeli, sadece kullanabileceği ve işine yarayacak
miktarda bilgi aktarılmalıdır.
Değerlendirme görüşmelerinin gerektiği biçimde yürütülmesi ve amaçlarına
ulaşabilmesi yöneticinin sorumluluğunda olan bir konudur. Bu nedenle, aşağıda performans
değerlendirme görüşmeleri öncesinde, süresince ve sonrasında yönetici tarafından
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler gösterilmiştir. Bunlar süreç için oldukça önemli konular
olup, yöneticilerin ciddi bir biçimde dikkate alıp, uygulamaları gereken hususlardır:
Görüşme Öncesi
-

Çalışanlarla performanslarına ilişkin sürekli iletişim kurulması

- Performans yönetimi/performans değerlendirme konusunda eğitim programlarına
katılınması
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- Çalışanların
değerlendirmesi
-

performansından

önce

yöneticinin

kendi

performansını

Çalışanların değerlendirme görüşmeleri için hazırlıklı olmaya teşvik edilmesi

Görüşme Sırasında
-

Görüşme için uygun atmosferin ve çalışanın katılımının sağlanması

- Çalışanın
değerlendirilmesi

kişilik

özelliklerinin

ve

davranışlarının

değil,

-

Spesifik olunması

-

İyi bir dinleyici olunması

-

Çalışanın gelecekteki gelişimi için hedeflerin birlikte belirlenmesi

performansının

Görüşme Sonrası
-

Çalışanlarla performansa ilişkin iletişimin sürdürülmesi

- Çalışanların hedeflere yönelik gelişimlerinin periyodik olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi
-

Organizasyonel hedefler ile ödüller arasında ilişki kurulması

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, görüşmenin etkinliğinde en önemli
rolü yönetici üstlenmiş olup, onun sorumluluğunda gerçekleştirilecek bir dizi faaliyet, sürecin
başarısını belirlemektedir. Bu nedenle, performans yönetimi sisteminde yöneticilerin iletişim
becerileri
ve
görüşme
konusunda
iyi
eğitilmiş
olmaları
gerekmektedir.
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Uygulamalar
DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİ: ÖRNEK OLAY
Başarılı İşgören
“Akşam ayrılmadan onbeş dakika önce yanıma gel de şu performans değerlendirme
işini halledelim. Merak etme pek uzun sürmez, çabuk bitiririz, İngilizce kursuna yetişmek için
acele ettiğini biliyorum” diye yöneticisi Murat Bey, Şeref’e seslendi.
Şeref yeni bir performans değerlendirme döneminin geldiğini o anda hatırladı. Ne
çabuk 6 ay geçmişti. Ama bu kez işi ile ilgili yeni döneme ait performans hedeflerini
yöneticisi ile ayrıntılı olarak görüşmek istiyordu. Çünkü geçen yıllara nazaran performansında
bir duraklama hissediyordu. Yeni hedeflerin onu motive edeceğini düşünüyordu.
Çıkış saatinden onbeş dakika önce yöneticisinin yanına gitti. Murat Bey yetiştirilmesi
gereken bazı işleri acele acele imzalarken, bir yandan da Şeref’e şunları söyledi: “Performans
değerlendirme formunu doldurdum, al şöyle bir göz at ve imzala. Zaten tüm yetkinlikler için
puanlarının çok iyi olduğunu göreceksin. Birimdeki diğer arkadaşlarının da öyle. Hepinizi bu
dönem “ çok başarılı” olarak değerlendirdim. Sanırım başka ilave edeceğim bir şey yok. Bu
şekilde çalışmaya devam et. Bu başarın doğal olarak kariyer planlarına ulaşmanda da etkili
olacak”:
Şeref değerlendirme formuna şöyle bir göz atıp imzaladı. Yöneticisi o anda gerçekten
çok meşguldü ve onu önceden konuşmayı tasarladığı konu ile oyalamasa iyi olurdu. Ayrıca
belki bu konuyu görüşmeleri, Murat Bey’in Şeref’in terfisi ile ilgili fikirlerini de olumsuz
yönde etkileyebilirdi. Şeref iyi akşamlar dileyip odadan ayrılırken, içinde nedenini pek
anlayamadığı bir huzursuzluk hissetti.
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Uygulama Soruları
1)
Şeref’in
nedenlerini tartışınız?

yöneticisinin

yanından

ayrılırken

hissettiği

huzursuzluğunun

Murat Bey performans yönetimi sisteminin uygulanması açısından hangi
temelhataları yapmaktadır?

2)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
360 derece geri-bildirim kişinin kendini değerlendirmesinin yanısıra, astlarından,
üstlerinden, eşitlerinden ve müşterilerden performansına ilişkin bilgi edindiği süreçtir. Bu
sürecin iki temel boyutu vardır. Birinci boyut birden çok kaynaktan elde edilecek verilerin
nasıl bir değerlendirme aracı ile toplanacağı, diğeri ise toplanan bu verilerin kişiye nasıl
sunulacağı. Her iki boyutta da 360 derece geri bildirim sürecinin başarısını etkileyecek kritik
noktalar vardır. Bu nedenle bu süreci uygulamak isteyen işletmelerin öncelikle etkin bir
değerlendirme aracı belirlemesi/geliştirmesi, geri bildirim sürecini iyi anlaması, bu doğrultuda
belirli politikalar uygulaması ve örgütsel iletişim stratejilerinden yararlanması gerekecektir.
Bu bölümde değinilen diğer bir konu da koçluktur. Konuyu güncel yönetim
uygulamaları açısından ele aldığımızda en genel tanımı ile koçluğun, çalışanların
performanslarını geliştirmek amacı ile işleri başında ya da gerçek çalışma ortamında
kendilerine verilen bir dizi destekleyici faaliyet olarak ifade edebiliriz. Koçluk sürecinde en
önemli husus desteklenen ya da yönlendirilen kişinin performansının sürekli olarak koçu
tarafından izleniyor ve performansına ilişkin kendisine geri-bildirim sağlanıyor olmasıdır.
Koçluğun bir süreç olarak performans değerlendirme sistemine alternatif olarak
sunulması görüşü son yıllarda uygulamada oldukça kabul görmektedir. Koçluk süreci
amaçlara göre yönetimle ortak birçok özelliklere sahip olmakla birlikte, koçluğun
performansın geliştirilmesini vurgulayan ve ön plana çıkaran özellikleri, onu bir ölçüde
amaçlara göre yönetimden farklılaştırmaktadır. Gerçi amaçlara göre yönetimde de kişinin
performansının geliştirilmesi, yaklaşımın önemli bir öğesidir. Ancak koçluğun kişi ile
yöneticisinin daha sık (yılda bir ya da iki kez yerine), gerekli görülen her an, sorunların
çözümünde sürekli ilişki ve etkileşim içinde olmaları gereği, geliştirme faaliyetinin süreklilik
niteliğini belirgin bir biçimde göstermektedir.
Performans değerlendirmenin kişilerin performanslarını geliştirmeye yönelik amacının
gerçekleşebilmesi için, değerlendirme sonuçlarının, diğer bir deyişle kişinin performansına
ilişkin bilginin geri-bildirim yolu ile kendisine sağlanması gerekmektedir. Böylece kişiler
geri-bildirim aracılığı ile kendilerinden neler beklendiğini, performans standartlarının ne
olduğunu, standartlarla fiili performans arasındaki farkı/sapmaları görerek, kendilerini nasıl
geliştirmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Bu görüşten hareket eden işletmelerde, özellikle
günümüzde katılım kavramının yöneticilerce daha fazla benimsenmesi sonucu, performans
yönetimi sisteminin önemli bir unsuru olarak çalışan ile yöneticisi arasında performans
değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.
Yöneticilerin etkili geri-bildirim sağlama konusunda bilgili olmaları, değerlendirme
görüşmelerini daha başarılı bir biçimde yürütmeleri ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle, aşağıda
etkili bir geri-bildirimin özelliklerine kısaca değinilecektir:
- Spesifik olmalıdır: Çalışana belirli davranışlarını örnek vererek, genel ifadeler
kullanmadan bilgi verilmelidir. “Oldukça esnek davranıyorsun” ifadesini kullanarak verilen
bir geri-bildirimde, kişi hangi davranışının, ne açıdan (olumlu, olumsuz) esnek olduğunu
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anlayamayacaktır. Oysa “ekip arkadaşlarına sabahları işe zamanında gelmeleri konusunda
esnek davranıyorsun” ifadesi daha spesifik nitelikte bir geri-besleme olacaktır.
- Çalışanın kişiliğini değil, davranışlarını temel almalıdır. Kişiye “geveze” olduğunu
belirlemek yerine, “dünkü toplantıda herkesten fazla konuştun” gibi bir ifade ile geri-besleme
sağlanması daha yerinde olacaktır.
- Geri-bildirim kişiyi incitmemeli, ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.
- Değiştirilmesi mümkün olan davranışlara ilişkin geri-bildirim verilmelidir.
- Geri-bildirim sağlarken, yöneticinin üslubu öğüt verici ve yargılayıcı değil bilgi
paylaşır nitelikte olmalıdır.
- Çalışana geri-bildirim sağlarken zamanlamasına dikkat edilmelidir. Geri-bildirim
ilgili performansın hemen ardından verilmeli, ancak çalışanın bunu kabule hazır olup
olmadığına da dikkat edilmelidir.
- Çalışana aşırı bilgi yüklenmemeli, sadece kullanabileceği ve işine yarayacak
miktarda bilgi aktarılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Performans değerlendirme görüşmelerinde aşağıdakilerden hangisinden
kaçınılmalıdır?
a)Kişinin çalışma davranışları genel olarak ele alınarak tartışılmalıdır.
b)Elemanın kendi görüşlerini rahatlıkla iletmesine olanak sağlanmalıdır.
c)Olumsuz çalışma davranışları ima edilmemeli, direkt ve spesifik olunmalıdır.
d)Geri-bildirim verileriken yapıcı bir uslüp kullanılmaldır.
e)Kişilik hedef alınmmalıdır.
2. 360 derece geri-bildirim yaklaşımının aşağıdaki amaçlardan hangisi için
uygulanması önerilir?
a)Değerlendirme
b)Ödüllendirme
c)Geliştirme
d)Pekiştirme
e)Cezalandırma
3. Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme görüşmelerinin özelliği
değildir?
a)Görüşme gün ve saatinin önceden duyurulması
b)Görüşmelerin gizliliği olan bir yerde yapılması
c)Değerlenenlere de görüşlerini bildirme olanağının tanınması
d)Değerlenenin ücret-maaşı hakkında kendisine bilgi verilmesi
e)Görüşmenin tek oturumda kesintisiz bitirilmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi 360 derece geri-bildirim yaklaşımında dikkate
alınması gereken bir unsur değildir?
a)Geri-bildirimin anonimliği
b)Geri-bildirim sağlayacak eşitlerin seçimi
c)Geri-bildirimin sunuluş şekli
d)Geri-bildirimin kullanım amaçları
e)Geri-bildirimin verilme tarihi
5. Koçluk yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)Astların üstleri eğitmesi/yönlendirmesi
b)Üstlerin astları eğtimesi/yönlendirmesi
c)Eşitlerin birbirini eğitmesi/yönlendirmesi
d)Ekip üyelerinin birbirini eğtimesi/yönlendirmesi
e)Üstlerin astlara dershane eğitimi vermesi.
6. 360 derece geri-bildirim yaklaşımında yöneticiler astların değerlendirmelerinin
ödüllendirme amaçlı kullanımına karşı çıkarlar.
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7. Koçluk işbaşı eğitim yöntemlerinden olup, daha çok mavi yakalı çalışanların
geliştirilmesinde uygulanır.
8. 360 derece geri bildirim yaklaşımının işletmelerde ilk kez uygulanmaya
başlandığında geliştirme amaçlı kullanılması önerilmektedir.
9. Performans yönetimi sistemi içinde formel değerlendirme görüşmelerinin yılda
bir kez yapılması en yaygın uygulama olarak görülmektedir.
10. Performans değerlendirme görüşmelerinde çalışana aşırı bilgi yüklenmemeli,
sadece kullanabileceği ve işine yarayacak miktarda bilgi aktarılmalıdır.

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)e, 6)Doğru, 7)Yanlış, 8)Doğru, 9)Yanlış, 10)Doğru
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5. PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARININ
BAŞARISINI ETKİLEYEN TEMEL UNSURLAR 5

5

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Ekip Performansının Yönetilmesi
5.2. Performans değerlendirme ve örgütsel adalet algısı
5.4. Değerlendirme sonuçlarına dayalı yapılacak çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ekip performansı nasıl değerlendirilir?

2)

PYS’de eğitimin önemini tartışınız. Kimlere ne tür eğitimler verilmelidir?

3)
Performans değerlendirme sonuçları ile çalışanların örgütsel adalet algısı
arasındaki ilişki nedir?
4)
yapılabilir?

Performans Yönetiminden sağlanacak verilerde işletmelerde ne tür araştırmalar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekibe Dayalı Yapılarda
Ekiplerin Performansının
Değerlendirilmesi

Ekip çalışmasını yaygın
İlgili bölümü okumak
olarak kullanıldığı
günümüzde bu konu
genellikle uygulamacılar için
sorun yaratmaktadır. Bu
konunun amacı
uygulamacılara yol
göstermektir.

Performans Yönetiminde
Eğitimin Önemi

PYS uygulamalarında
değerlendiren ve
değerlenenlere verilecek
eğitimler, türleri ve süreleri
hakkında bilgi vermek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, internetdeki
bilgilere ulaşmak ve
uygulama örneklerini
incelemek

Performans Yönetiminde
Değerlendirme Sonuçlarına
Dayalı Olarak Yapılacak
Çalışmalar

Performans yönetiminde
sonuçlardan etkili bir
biçimde yararlanabilmek
için sonuçların çok yönlü
kullanılmasını sağlamak.

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Ekip performansının yönetilmesi

•

PYS’de eğitimin önemi

•

PYS ve Örgütsel adalet

•

Performans yönetimi sisteminin denetimi
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Giriş
Performans yönetimi uygulamalarının başarısını etkileyen çok sayıda faktör söz
konusudur. Bunlardan en önemlileri olarak ekip performansının değerlendirilmesi,
performans yönetiminde eğitime verilen önem ve performans yönetimi sisteminin denetimi
belirtilebilir.
Ekipler bireysel performans hedefleri ile işletme başarısı için kritik olan faktörler
arasında bağlantı kuracak bir araç niteliğindedir. Bu nedenle performans yönetimi konusunun
ekiplere uygulanması günümüz işletmelerinin ihmal etmemesi gereken bir husustur.
Bu bölümde ekip performansının değerlendirilmesi konusu yanında performans
yönetiminde eğitime verilen önem ve performans yönetimi sisteminin denetimi konuları
üzerinde durulacaktır.

99

5.1.Ekip Performansının Yönetilmesi
Günümüzde işletmelerde ekibe dayalı yapıların giderek yaygınlaşması ve ekip

çalışmasının ne denli önemli olduğunun anlaşılmasına rağmen, performans yönetimi
konusundaki sayısız çalışmada ekip performansının yönetilmesine yer verilmediği
görülmektedir. Hatta performans yönetiminin bireysel performansı vurgulayarak etkili ekip
çalışmasını engellediği görüşü de zaman zaman ileri sürülmektedir. Oysa günümüzde ekipler
bireysel performans hedefleri ile işletme başarısı için kritik olan faktörler arasında bağlantı
kuracak bir araç niteliğindedir. Bu nedenle performans yönetimi konusunun ekiplere
uygulanması günümüz işletmelerinin ihmal etmemesi gereken bir husustur. Ekip
performansını etkileyen aşağıdaki faktörler ekip performansının yönetiminde önemli rol
oynamaktadır:
•

İşlerin ekip içinde ne şekilde dağıtıldığı,

•

Beklenti ve öncelikler açısından ekip hedeflerinin açık bir biçimde tanımlanmış

olması,
•
Ekip içi uyum, çatışmaların çözümü ve diğer ekiplerle ilişkiler konusunda
ekibin işleyiş biçimi,
•
Hedef ve öncelikleri belirleme, performansını izleme açısından ekibin kendini
yönetme yeteneği,
•

Ekipteki liderliğin niteliği,

•

Ekip üyelerinin sahip oldukları becerilerin düzeyi,

•

Ekibin sahip olduğu sistem ve kaynak desteği.

Yukarıda belirtilen bu faktörlerin olumlu olması durumunda ekip
performansının yönetilmesi de daha etkili olacak, diğer bir deyişle ekibin performansı
değerlendirilebilecek ve ekibe bu doğrultuda sağlıklı geri-besleme verilebilecektir.
Ekibe dayalı yapıya sahip işletmeler ekip performansının yönetimini iki
düzeyde ele almalıdırlar: Bireyin, bir üye olarak ekip performansına katkısı ve (2)Ekibin bir
işletme birimi olarak performansı. Bireyin ekibe katkısının belirlenmesi için dikkatli bir
biçimde seçilmiş performans kriterlerin varlığı gerekir. Bu alandaki uygulamaları ile bilinen
danışmanlık kuruluşu Hay/McBer’in ekip üyelerinin performansını belirlemek için geliştirdiği
yetkinlikler aşağıda belirtilmiştir:
•
Diğer kişileri anlama: Diğer kişilerin ihtiyaç, istek ve duygularını doğru
yorumlama, güçlü güçsüz yönlerini anlama.
•

Etki: Uygun bir üslup ile diğer kişileri fikirlerini kabul ettirme konusunda ikna

etme.
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•

Müşteri odaklılık: İç ve dış müşteri ihtiyaçlarına ilgi gösterme.

•

Uyum: Değişikliklere kolaylıkla uyum sağlama.

•

Ekip çalışması ve işbirliği: Uygun sonuçlar yaratacak şekilde ekibi ile işbirliği

•

Sözel iletişim: Grup içinde fikirlerini etkili bir biçimde ifade etme.

yapma.

•
ulaşma.
•

Başarı odaklılık: Ulaşılması pek kolay olmayan hedefler oluşturma ve onlara
Örgüte bağlılık: Geniş örgütsel hedefler çerçevesinde işini yapma.

Yukarıda örnekleri verilen başarılı ekip çalışmasına neden olacak bireysel performans
kriterleri/yetkinlikleri, diğer yetkinlikler için de sözkonusu olan çeşitli ilkeler dikkate alınarak
performans yönetimi sürecinde uygulanmalıdır. Ekibin performansının ölçümü için gerekli
olan kriterler ise çeşitli başlıklar altında ele alınabilir:
Çıktılar/sonuçlarla ilgili kriterler:
•

Ekip hedeflerinin gerçekleştirilmesi

•

Müşteri tatmini

•

İşin miktarı

•

İşin kalitesi

•

Süreç bilgisi

•

Teknik sistemlerin devamlılığının sağlanması

Girdiler/süreçlerle ilgili kriterler:
•

Ekip sürecinin desteği

•

Katılım

•

İşbirliği ve ortaklaşa çaba gösterme

•

Katılımcı tarzda karar alma

•

Kişilerarası ilişkiler

•

Değişimin kabulü

•

Uyum ve esneklik
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Yukarıda belirtilen kriterlerin işletmelerde üst düzey yöneticiler ve ekip üyelerinin
katılımı ile belirlenmesinin, ekibin performansının yönetiminde olumlu bir katkı yaratacağı
ifade edilmektedir.
Yukarıda hem çalışanın ekibe bireysel katkısı, hem de ekibin bir bütün olarak
kendisinin gerçekleştirdiği sonuçlar açısından ekip performansını değerlendirmek ve
yönetmek isteyen işletmeler uygulamalarında bireysel performans yönetimi sürecine benzer
bir süreç izleyerek istedikleri sonuça ulaşabilirler. Bu işletmeler bireysel performans yönetimi
sürecinden farklı ya da ona ek olarak aşağıdaki hususları dikkate almalıdırlar:
(1) Kriterler /yetkinlikler ile ilgili olarak yapacakları yetkinlik seçiminde yukarıda
belirtilen bireyin ekip çalışmasını tanımlayıcı ve bir ekip üyesi olarak başarılı bir performans
sergileyebilmesi için gerekli yetkinliklerin seçilmesine özen gösterilmelidir. (örneğin, sözel
iletişim becerisi, başarı odaklılık vb.),
(2) Hedeflerle ilgili olarak, bireysel performans hedeflerinin belirlenmesinde olduğu
gibi bu kez de ekip için hedefler belirlenmelidir. Burada ekibin ne düzeyde tanımlanacağına
dikkat edilmesi önemli bir husustur. Hedefler işletmenin kendisine, belirli bir departmanına
herhangi bir proje ekibine ya da çalışma ekibine verilebilir. (Müşteri memnuniyetinin .....
düzeyine ulaşması işletmenin kendisi için, projenin ........ tarihine kadar tamamlanması ise
proje ekibine verilebilecek hedef örnekleridir). Hangi düzeyde olursa olsun, sözkonusu
hedefler ekip üyelerinin katılımı ve mutabakatı ile belirlenmeli ve dönem sonunda da bireysel
hedeflerde olduğu gibi ekibe geri-besleme verilmelidir.
Özetleyecek olursak, ekip çalışmasından verimlilik açısından oldukça yüksek
beklentileri olan işletmeler ekip performansının yönetilmesi için hem yetkinlik seçiminde hem
de bireysel hedeflerin yanısıra ekibin kendisi için hedefler belirleyerek bu konuda daha
sistematik çalışmalar yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirler.

5.2. Performans Yönetimi Sisteminde Eğitimin Önemi
Performans Yönetimi Sisteminde eğitim konusunu genel olarak ele aldığımızda,
sistemi geliştirecek olan kişilerin eğitimi, yöneticilerin (değerlendiricilerin) eğitimi ve
çalışanların (değerlendirilenlerin) eğitimi ile konunun kapsamı geniş bir biçimde
belirlenebilir.
Sistemi geliştirenlerin gerek kuramsal yönden, gerekse uygulama açısından
performans yönetimi konusuna hâkim olma dereceleri, kuşkusuz sisteminin başarı ile
yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecektir.
Değerlendiren ve değerlendirilenlerin de performans değerlendirme ve performans
yönetimi kavramlarını genel hatları ile doğru olarak tanımaları ve işletmelerindeki
uygulamanın özelliklerini iyi bilmeleri sistemin başarısında aynı derecede önemli bir rol
oynayacaktır.
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Performans yönetimi eğitiminin 1990’lı yıllardan itibaren ülkemizdeki yönetici eğitimi
konuları içinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu, uluslararası stratejik insan kaynakları
yönetimi konusunda yapılan bir araştırma ile belirlenmiş bulunmaktadır. Sözkonusu
araştırmanın bulgularına göre sektörler arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen, bildirilen
yönetici eğitimi konuları arasında, performans değerlendirme eğitimlerinin önemli bir yere
sahip olduğu görülmektedir. Aynı araştırmanın bir dönem sonraki tekrarında ise
işletmelerimizde koçluk eğitimlerinin önemli ölçüde yaygınlık kazandığı görülmektedir.
Kanımızca bu gelişmenin en belirgin nedeni performans yönetiminin 1990’lı yılların başından
itibaren daha fazla uygulanmaya başlamasıdır. Günümüzde de performans yönetimi ve koçluk
eğitimlerinin, eğitim ve danışmanlık şirketlerinin web sayfaları incelendiğinde, işletmelere
sundukları eğitimlerin önde gelenleri arasında yer aldığı görülmektedir.
Yöneticilerin performans yönetimi sürecinin başlangıcından itibaren konuya bakış
açılarını ve tutumlarını geliştirmek ve sonraki aşamalarda da sistemi benimseyerek doğru ve
tutarlı bir biçimde uygulamalarını sağlamak amacı ile bu grubun eğitimi için düzenlenecek
olan programlarının çok dikkatli planlanması ve yürütülmesi önerilmektedir.

5.2.1. Eğitim Programı Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar
Organizasyonlarda herhangi bir yeni sistem geliştirildiği zaman, uygulamaya
geçmeden önce, bu sistemin tanıtımı amacı ile ilgili personelin eğitimi gerekir. Aynı eğitim
ihtiyacı performans yönetimi sistemi kurulduğunda da duyulur. Ancak burada özellikle
üzerinde durulması ve bu tür eğitimlerde dikkate alınması gereken bir husus, yöneticilerin
performans yönetimi eğitimlerine katılma konusunda gösterdikleri isteksizliktir. Zaten
performans değerlendirme konusunda olumlu görüşe sahip olmayan bazı yöneticiler, doğal
olarak bu eğitimlere karşı da isteksiz davranacaklardır.
İşletmelerde genellikle performans yönetimi sistemleri tepe yönetimin arzu ve desteği
doğrultusunda insan kaynakları departmanları ya da gene bu departmanın ilgili konudaki
danışmanlarla yaptığı işbirliği ile yapılan çalışmalarla geliştirilir. Çoğunlukla bu çalışmalar
tamamlanana kadar, tepe yönetimin dışındaki diğer yöneticilerin, formel bir biçimde olaydan
haberdar edilmedikleri görülür. Bu gibi durumlarda, kesinleşmiş bir sistemin tanıtımı için,
özellikle de önyargı ve olumsuz görüşlerinin var olduğu bir konuda, yöneticilere yapılan bir
eğitim programından etkinlik beklemek çok güçtür. Bu nedenle, performans yönetimi
eğitimlerine başlamadan önce, daha sisteminin geliştirilmesi aşamasında yerine getirilmesi
gereken bazı hususlar, daha sonra eğitimlerin etkinliğini de olumlu yönde etkileyecektir.
Bu doğrultuda izlenecek yaklaşım şöyle özetlenebilir:
- Sistemin kuruluş aşamasında çeşitli kademelerdeki yöneticilerin sistemin
amaçlarının ve temel ilkelerinin belirlenmesine katılımını sağlamak oldukça önemlidir.
- Belirlenen amaçlar doğrultusunda sistem geliştirildikten sonra, yöneticilerin görüş
ve önerilerine bir kez daha başvurmak ve katılımlarını sağlamak, sonraki uygulama
aşamasında yöneticilerin etkinliklerini artırmak açısından önemli bir husustur.
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- Genellikle yöneticiler yasal gereklere uyma, işgücünden tasarruf etme ve
maliyetleri düşürme gibi organizasyonel amaçları gözönüne alarak sistemin kurulmasını
isterlerken, kendilerinin bu sistemle değerlendirecekleri ya da çalışanlarını değerlendirecekleri
konusuna odaklanmazlar. Bu nedenle de sistemin işleyişine ilişkin ayrıntılar hakkında tam bir
bilgiye sahip değildirler ve bu ayrıntılar başlangıç aşamasında onları pek fazla ilgilendirmez.
Oysa uygulamaya geçilmeden önce yöneticilerin de performans yönetimi sürecine ilişkin
genel bilgileri ve değerlendirme için gerekli becerileri edinmelerini sağlayacak eğitim
programları düzenlenmelidir.
Performans yönetimi sistemini geliştiren kişi ya da kişiler, eğitim
programlarına başlamadan önce, dizayn ettikleri yeni sistemi hem tanıtmak, hem de
benimsetmek amacı ile işletmenin büyüklüğüne ve yönetici sayısına göre, yöneticilerin ya
tamamı ya da tamamını temsil eden bir grubun katılacağı toplantılar düzenlenmelidir.
Yöneticilerden alınan görüşler doğrultusunda amaçları belirlenmiş, uygun değerlendirme
yöntemi seçilmiş ve temel uygulama ilkeleri oluşturulmuş olan sistem tanıtıldıktan sonra,
konuyu benimsemelerini sağlamak için, katılımcıların önerileri alınarak, bu toplantıda sistem
hep birlikte müzakere edilmelidir. Ancak, sistem kurucuları kendi uzmanlıkları çerçevesinde
gelen önerileri değerlendirmeli, teknik olarak değişmesi sakıncalı olan hususları katılımcılara
açıklamalıdır.
Bu toplantılarda sistemin önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda, temel yapısının
değişemeyeceği, sistem kurucu tarafından anlatılmalıdır. Ancak, katılımcılar diğer bazı yeni
amaçlar için sistemin kullanılmasını öneriyorlarsa, uzmanlar bu konuda sistemi yeniden ele
almaları ve ilave çalışmalar yaptıktan sonra, değişiklikleri yeniden müzakere etmeleri
gerektiğini bildirmelidir.
Bazı durumlarda bu toplantılara dışardan bir uzmanın ya da performans yönetimi
konusunda deneyimi olan bir kişinin katılması yararlı sonuçlar vermektedir. Bu tarafsız
kişinin, davet edildiği işletmenin sistemini iyi tanıması ve performans yönetiminin genel
güçlüklerini sözkonusu işletme açısından değerlendirmeye çalışması gerekmektedir

5.2.2.Yöneticilere İçin Performans Yönetimi Eğitim Programları
Yöneticilerin sistemi benimsemeleri sağlandıktan sonra, her eğitim programında
olduğu gibi, burada da uygulanacak programların öncelikle amaçlarının belirlenmesi
gerekmektedir.
Cascio, bu amaçları şu şeklide belirtmektedir:
-

Yöneticilerden kaynaklanacak değerlendirme hatalarını azaltmak ya da elimine

-

Yöneticilerin gözlem becerilerini geliştirmek,

etmek,
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- Değerlendirme görüşmelerini başarılı bir biçimde gerçekleştirmeleri için gerekli
iletişim becerilerini kazandırmak ve böylece çalışanlara objektif ve yapıcı bir biçimde
sonuçlara ilişkin geri-besleme sağlayabilmek.
Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için performans yönetimi eğitim
programlarının aşağıdaki konuları içermesinde yarar vardır. Özellikle yöneticilerin zamanının
değerli olduğu düşünülerek, programların içeriği gereksiz konularla aşırı yüklenmemeli ve
zaman açısından her konuya dengeli bir biçimde yer verilmelidir:
-

Değerlendirme sürecinin amaçları ve kullanım alanları

-

Performansın ölçülmesinde kullanılan standartlar

-

Uygulanan değerlendirme yöntem ve skalası hakkında ayrıntılı bilgi

-

Performans değerlendirmenin çalışanlar için taşıdığı önem

-

Performans değerlendirme için yapılması gereken ön hazırlıklar

-

Değerlendirme görüşmelerinin önemi ve geri-besleme süreci

- Değerlendirmedeki sübjektif etkiler ve değerlendiriciler tarafından yapılan hatalar,
bunların azaltılma ya da ortadan kaldırılma yolları
- Çalışanlar arasında eşitlik ve adalet ilkelerinin uygulanması açısından performans
değerlendirme
Yukarıda belirtilen hususlar, performans yönetimi eğitim programlarında ele alınması
gereken konuları oluşturmaktadır. Bunların bir kısmı performans yönetimine ilişkin genel
nitelikte bilgiler ve açıklamalar olup, daha çok sürecin işleyişini tanıtmayı, diğer bir bölümü
ise, söz konusu işletmede uygulanacak sisteme özgü özellikleri (kullanılan değerlendirme
yöntemi, belirlenen performans standart ve kriterleri gibi) açıklamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca sürecin etkinlikle yürütülmesi için gerekli olan becerilerin kazandırılması da,
bu eğitim programları çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle,
programların içerdiği konular bilgi vermeyi ve beceri kazandırmayı gerektirdiğinden, söz
konusu eğitimlerde uygulanan eğitim yaklaşım ve yöntemleri de farkları olmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde, bu amaç farklılığına bağlı olarak performans değerlendirme
eğitimleri, bilgi vermeyi ve gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan programlar diye ikiye
ayrılarak açıklanacaktır.

5.2.3.Performans Yönetimine İlişkin Bilgi Sağlayan Eğitimler
Yöneticilerin performans yönetimi konusunda eğitilmeleri sırasında öncelikle bilgi
vermeyi amaçlayan programlar uygulanmalıdır. Her ne kadar sistem yazılı açıklamalar ile
(sirküler, el kitabı v.b.) işletmede tanıtılmaya çalışılmış olsa da, kişilerin bu tür bilgileri
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okuyarak öğrenme konusunda çok istekli olmadıkları unutulmamalıdır. Bu nedenle yazılı
açıklamalarla aktarılmaya çalışılan bilgilerin bir kez daha eğitim programlarında ele alınıp,
üzerinden geçilmesi gerekecektir. Ancak bu tür bilgilere sahip olduktan sonra yöneticiler,
değerlendirmede etkinliklerini arttırmalarını sağlayacak becerileri geliştirmeye ilgilerini
yoğunlaştırabileceklerdir.
Performans yönetimi eğitimlerinde bilgi vermeyi amaçlayan programların aşağıdaki
konuları içermesi yararlı sonuçlar vermektedir:
- Performans yönetimi kavramının genel olarak tanıtılması, işletmelerde kullanım
amaçları, değerlendirme yöntemleri ve zaman içinde gösterdikleri gelişme,
-

İşletmelerde böyle bir sisteme niçin gerek duyulduğu, sistemin temel özellikleri,

-

Değerlendirme görüşmelerinin önemi, amaçları ve nasıl yürütüleceği.

Bu bilgiler aktarılırken, eğitimci yapacağı açıklamaları uygulamalı çalışmalar ile
destekleyebilmelidir. Örneğin, işletmede kullanılan formların nasıl doldurulacağına ilişkin bir
örnek olay çalışması ya da hatalı form örneklerinin incelenip, katılımcılar tarafından
tartışılması v.b. çalışmalar bu konuda öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır.
Ayrıca çalışanların performanslarının planlanması aşamasında karşılaşılan güçlükleri
önlemek açısından, gruplar halinde hedef belirleme çalışmaları yapılması, daha sonra bu
hedeflerin ne denli doğru ve yerinde hedefler olduğunun gruplar arasında tartışılması da, bu
tür eğitimlerin önemli bölümlerini oluşturacaktır.
Performans yönetimi eğitimlerinde bilgi vermeyi amaçlayan programların süresine
gelince, performans yönetimi sisteminin ilk kez uygulanacağı durumlarda sürenin biraz uzun
tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Performans yönetimini organizasyonda tanıtmak ve
önemini vurgulamak açısından bu tür eğitimlerin bilgi sağlayıcı bölümünün bir günden kısa
olmaması kanımızca daha doğru olacaktır.
İşletmeye yeni gelen kişilere gerekli diğer eğitimlerle birlikte performans yönetimi
eğitimin verilmesinin herhangi bir sakınca yoksa da, sistemin ilk kuruluş ve tanıtım
dönemlerinde performans değerlendirme eğitiminin diğer eğitim programlarından bağımsız
bir şekilde verilmesi daha etkili olacaktır.

5.2.4. Performans Yönetimine İlişkin Beceri Kazandıran Eğitimler
Performans değerlendirme konusunda kavramsal ve sistemin işleyişine ilişkin bilgiler
yöneticilere verildikten sonra, söz konusu süreci başarı ile gerçekleştirmelerini sağlamak
amacı ile çeşitli becerilerin kazandırılmasına ya da geliştirilmesine sıra gelir. Önceki
bölümlerde değinildiği gibi, bu becerilerin arasında özellikle değerlendirme görüşmelerinde
yöneticilerin uygulayacakları iletişim becerileri yer almaktadır.
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Sürecin en kritik evrelerinden biri olan değerlendirme görüşmelerinden arzulanan
sonuçların elde edilebilmesi, doğrudan yöneticinin bu konudaki başarısına bağlıdır. Genel bir
ifade kullanarak iletişim becerileri olarak adlandırdığımız, yöneticinin geliştirmesi gereken
beceriler gözlemleme, dinleme, soru sorma, geri-besleme sağlama gibi hususları içermektedir.
Bu gibi becerilerin eğitim yolu ile kazandırılması için uygun bir teknik olan rol
oynama tekniğinin performans değerlendirmede ayrı bir yeri vardır. Bu teknik ile
değerlendirme görüşmesinin nasıl yürütüleceğini deneyen yöneticiler, özellikle
(değerlendirilen) rolünü oynadıklarında olaya farklı bir bakış açısından yaklaşabilmekte ve
sözkonusu teknikten böylece öğrenme sürecinde yararlı sonuçlar elde edebilmektedirler.
Ayrıca, rol oynama çalışmasının filme alınıp, sonradan gruba izlettirilmesi ile yapılan
hatalar daha rahatlıkla görülebilmekte ve grup içinde tartışılabilmektedir.
Bazı yazarlara göre ise, rol oynama tekniği yöneticiler tarafından yeterince inandırıcı
bulunmamakta, rol oynarken kullandıkları ve geliştirdikleri becerilerini, kişiler gerçek
yaşamda uygulayamamaktadırlar. Bu görüşte olan yazarlar rol oynama tekniği yerine koçluk
ve danışmanlık becerilerini geliştirmek için, eğitime katılan kişilerin kendi gerçek sorunlarını
grup içinde tartışmalarının daha yararlı olacağını savunmaktadırlar.
Beceri kazandırma eğitimlerinin sürelerinin, normalde bilgi sağlama eğitimlerinden
daha uzun olması gerekmektedir. Beceri geliştirilmesinde uygulama süresi ve katılımcıya
sağlanan geri-beslemenin önemi düşünülecek olursa, bu tür eğitimlerin bir-iki gün süreli
olmasının yararlı olacağı ortadadır. Ancak, yöneticilerin konuya olan ilgileri, yakınlıkları,
daha önceden performans değerlendirme eğitimi almış olup olmadıkları, beceri eğitiminin
doğal olarak süresini etkileyecektir.
Yukarıda açıklanan bu iki tür eğitim programının birlikte tek bir paket içinde verilmesi
en uygun yoldur. Bazı durumlarda performans yönetimi ile ilgili eğitimlerin yönetici
geliştirme eğitim paketlerine dâhil edildikleri görülmekteyse de, kanımızca ilk kez
uygulandığı durumlarda, performans yönetimi eğitiminin bağımsız bir paket olarak sunulması
ile sistemin benimsenmesi ve anlaşılması konusunda yaratılacak etki daha güçlü olacaktır.
Uygulanmakta olan bir performans yönetimi sisteminin daha etkin bir biçimde
kullanımını sağlamak için yöneticilere gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan
programların görüşme, danışmanlık, koçluk ve müzakere teknikleri gibi eğitim programları ile
birlikte verilmesinin de uygun olduğu uygulamada görülmektedir.

5.3. Performans Değerlendirme ve Örgütsel Adalet
Son yıllarda örgütsel adalet kavaramının örgütsel araştırma alanları içinde çok yaygın
olarak çalışılan bir konu olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmaların sonuçları genel olarak
kritik örgütsel çıktıların tahmin edilmesinde adalet kavramının önemini ve etkisini
vurgulamaktadır. Aynı konunun performans değerlendirme sürecine ilişkin olarak da
araştırıldığı çok çeşitli çalışmalar literatürde görülmektedir. Bunlar, temel olarak
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değerlendiren ve değerlendirilenlerin sürece tepkilerinde adalet kavramının etkisini
incelenmişlerdir.
Literatürde adalet kavramı incelendiğinde üç ayrı mekanizmadan oluştuğu
görülmektedir: Dağıtım, prosedürel ve etkileşimci adalet. Bunlardan herbiri örgütsel kararlara
çalışanların tepkilerini etkileyen farklı faktörleri içermektedir.
Örneğin, dağıtım adaleti değerlendirme sonuçlarının tatminkârlığı, prosedürel adalet
çalışanın performans değerlendirme sonuçlarına görüşünü bildirme imkânı (voice),
etkileşimci adalet ise değerlendirilene sonuçlara ilişkin açıklamanın yapılması ve bu
açıklamanın türü ile ilgilidir. Çalışan açısından konuya bakıldığında, kişinin dağıtım ve
prosedür adaletine ilişkin algılarının sonucunda tatmin duyma, kararın kabulu, adanmışlık ve
işten ayrılma niyeti gibi çeşitli tepkileri ile karşılaşılmaktadır.
Konuyu daha ayrıntılı bir biçimde ele alacak olursak, dağıtım adaleti çıktının
tatminkârlığının değerlendirilmesi ile ilişkili olduğundan ve modelde yüksek performans
puanları/değerleri tatmin edici sonuçlar olarak çalışan tarafından değerlendirildiğinden,
tatminkâr performans değerlendirme çıktıları, daha fazla maddi ödülle sonuçlanacağından,
kişinin buna daha olumlu tepkiler göstereceği anlaşılacaktır.
Örgütsel prosedürlerin ne denli adil olduğuna ilişkin görüşlerin incelendiği prosedürel
adalet kavramı, performans değerlendirme sürecinde astın (değerlendirilen) değerlendirmeye
ilişkin görüş belirtme (voice) olanağı ile ifade edilmektedir. Bu olanağı süreç içinde elde
eden kişiler örgütsel kararlar üzerinde belirli ölçüde kontrol elde etmekte ya da
edebileceklerini düşünmektedirler. Bu nedenle bireyin performans değerlendirme sonuçlarına
ilişkin görüş bildirme fırsatının fazla oluşu, kararlara daha olumlu tepki vermesi ile
sonuçlanacaktır.
Prosedürlerin uygulanışı sırasında kişinin karşılaştığı davranışın kalitesi ve buna
bireyin gösterdiği tepki ile ilgili olan etkileşim adaleti performans değerlendirme sürecinde
kişiye değerlendirme sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yapılması ile ifade edilir. Karar alıcı
açıklama yaparak karşı tarafın karar hakkındaki algılarını etkiler. Diğer bir deyişle, sonuçların
herhangi bir açıklama yapılmadan duyurulması yerine, açıklayıcı bilgi vererek değerlendirme
sonuçlarının duyurulması, kişinin karara daha olumlu tepki göstermesine neden olur.
Performans değerlendirme sürecini bireyin performansının belirli ölçeklerden
yararlanarak değerlendirilmesi ve sonuçların değerlendirme görüşmesi ile kişiye iletilmesi
olarak iki temel evreden oluştuğunu düşünürsek, örgütsel adalet kavramının daha çok sürecin
ikinci evresi olan görüşmelerde etkili ve önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığını görürüz.

5.4.Performans Yönetimi Sisteminin Denetimi
Performans değerlendirmeyi dinamik bir süreç olarak performans yönetimi sistemi
çerçevesinde geliştiren ve uygulayan işletmelerin, bu süreci belirli aralıklarla denetlemeleri
gerekir. Ancak buradaki denetleme işlevi, değerlendiricilerin ya da değerlendirilenlerin
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sistemin kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü ile sınırlı olmayıp, daha geniş anlamda,
sistemin etkinliğini belirleme faaliyetlerini içermektedir.
Bu nedenle, çalışmamızın bu bölümünde sistemin izlenmesi ve etkinliğinin
belirlenmesi için organizasyonda yapılması gereken faaliyetler açıklanacaktır.
İlk Değerlendirme Döneminin İzlenmesi
Performans yönetimi sisteminin kuruluşunu izleyen ilk birkaç ay içinde
organizasyonlarda doğal olarak çeşitli sorunlar yaşanacaktır. Bu dönemde sorunların bir an
evvel ortaya çıkması ve çözümlenmesi, bir açıdan uygulamanın gelecekteki başarısı için çok
önemlidir.
Bu dönemde sistem kurucu ya da insan kaynakları bölümünde sistemi izlemekle
görevli kişi ya da kişiler kendilerine yöneltilen sorular ya da yaptıkları görüşmeler yolu ile
ortaya çıkan ya da potansiyel sorunları belirleyebilirler. Bu kişilerin konuya ilişkin
duyarlılıkları ve objektif tutumları, sorunların ortaya çıkıp, tanımlanma ve çözümlenmesini
kolaylaştıracaktır.
Uygulayıcıların yararlı ve yapıcı önerilerini, sisteme ve dolayısıyla kendilerine bir
eleştiri olarak gören insan kaynakları sorumluları, bu gibi durumlarda savunmaya geçerek,
duygusal davranışları ile gerçek sorunların gözardı edilmesine neden olabilirler. Oysa
başlangıçtan itibaren uygulayıcılara her türlü eleştiri ve önerilerin kendilerinden beklendiği ve
sistemin uygulanmaya başlaması ile önceden belirlenemeyen bazı aksaklıkların belirlenip,
daha kolay giderileceğini ifade etmek, insan kaynakları sorumlularının savunucu tepkilerini
azaltırken, uygulayıcıların da yapıcı önerilerini artıracaktır.
Her ne kadar sistemin tanıtımı iyi ve ayrıntılı bir biçimde yapılmış olsa da,
uygulamanın ilk dönemlerinde, uygulayıcıların bazı hususları eksik, hatalı anladıkları ya da
hiç anlamadıkları görülecektir. Bu yanlış anlamalar daha çok sistemin kendine özgü dilinden
kaynaklanmaktadır. Örneğin, hedef, iş tanımı, görev, gelişme potansiyeli v.b. terimlerin
anlamları bazı işgörenler için çok açık ve net olmadığından, sözcüklerin hatalı kullanımı ve
sözkonusu yanlış anlamalar, bazen ancak uygulamalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, uygulama öncesi eğitimlerde özellikle sistemin terminolojisine, üzerinde durarak ve
uygulamalı çalışmalar yaparak açıklık kazandırılmalıdır.
Sistemin uygulanması sırasında bu gibi konularda ortaya çıkacak sorunlarını kişilerin
insan kaynakları bölümü ilgililerine rahatlıkla iletebilecekleri belirtilmeli, hatta mümkünse
sadece performans yönetimi sistemi ile ilgili sorunların çözümü için başvurabilecekleri kişi ya
da kişilerin isim ve iletişim bilgileri tüm işletmede açıkça duyurulmalıdır. Böylece sistemin
işleyişini kolaylaştıracak iletişim süreci daha rahat gerçekleştirilebilecektir.
Sonraki Dönemlerin Periyodik Olarak İzlenmesi
Kuruluşu izleyen ilk birkaç değerlendirme dönemi sırasında ortaya çıkan sorunlar ve
uygulamalardan sağlanan geri-besleme yolu ile sistemde yapılan gerekli düzeltmelerden
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sonra, performans yönetimi sisteminin işleyişi rutin hale girmiş görülse de, önceki bölümlerde
belirtilen birçok sorunun çeşitli zamanlarda farklı kişi ve birimler tarafından yaşanması
kaçınılmazdır. Tüm organizasyonel süreçlerde olduğu gibi, performans yönetimi sisteminde
de hem sistemin iç dinamiği, hem de çevresel bazı faktörlerdeki değişiklikler sistemin
periyodik olarak izlenmesini, etkinliğinin belirlenmesini ve sistemin hedeflerinden sapmalar
varsa, bunların alınacak önlemlerle düzeltilmesini gerektirmektedir.
Organizasyonlarda performans yönetimi sisteminin yürütülmesi ve denetiminden
sorumlu birim olarak insan kaynakları bölümünün uzmanlarının aşağıda açıklanacak yöntem
ve araçları uygulamadaki yetkinlikleri, sistemin etkinliğinin belirlenmesinde en önemli
faktörü oluşturacaktır.

5.5. Performans
Yapılacak Araştırmalar

Yönetimi

Sisteminden

Sağlanacak

Verilerle

Performans değerlendirme formlarından elde edilecek bilgilerden yararlanarak
yapılacak bazı araştırmalar, bize performans yönetimi sisteminin amaçlarına ne denli
ulaştığını rahatlıkla gösterecektir. Ayrıca bu araştırmalar performans yönetimi sistemi ile ilgili
diğer bazı sistemlerin de, organizasyonda etkinlikle işleyip işlemediğine ilişkin bilgi
sağlamamıza yardımcı olacaktır. Diğer bir deyişle, performans yönetimi sistemi verileri yolu
ile yapılacak çalışmalarda genel olarak insan kaynakları sisteminin ve politikalarının gözden
geçirilme olanağı elde edilmiş olacaktır.
Aşağıda bu konuda yapılacak bazı çalışmalar ele alınacaktır:
Performans değerlendirme formlarında eğitim ihtiyacına ilişkin bilgilerden
yararlanarak yapılacak çalışmalar: Tesadüfi örnekleme ya da mümkünse tüm formları
inceleyerek, yöneticilerin belirttikleri eğitim ihtiyaçlarının, sonraki dönemlerde uygulanan
eğitim programları ile ne oranda giderilmeye çalışıldığı, bu eğitim programları sonunda
işgörenlerin performanslarında gelişme gösterip, göstermedikleri v.b. konular bu tür
bilgilerden yararlanarak araştırılabilir.
Gelişme potansiyeline ilişkin görüşlerin araştırılması: Yöneticilerin çalışanların
gelişme potansiyeline ilişkin belirttikleri görüşlerinin sonraki dönemlerde gerçekleşip,
gerçekleşmediğini kontrol etmek amacı ile çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, yükselmesi önerilen
ve gerçekleştirilmiş olan bir kişinin yeni pozisyonundaki başarı derecesi araştırılarak,
yöneticisinin bu konudaki tahminin doğruluğu da belirlenebilir.
Değerlendiricilerle ilgili araştırmalar: Formlardaki verilerle yapılabilecek diğer bir
araştırma ise, performans değerlendirme konusunda eğitime tabi tutulan ve bu konuda eğitim
görmemiş grupların yaptıkları değerlendirmelerin dağılımını inceleyerek, verilen performans
değerlendirme eğitimlerinin yararlı olup olmadığını anlamak için yapılacak çalışmalardır.
Ücret sistemi ile ilgili analizler: Çalışmamızın Performansa dayalı Ücret Sistemlerinin
Denetimi başlığı altında ele alınan karşılaştırma ve performans oranlarından yararlanarak,
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“performans oranı” ile değerlendirmelerin dağılımı, “karşılaştırma oranı” ile de performansa
dayalı ücret sisteminin tutarlılığı konusunda bilgi edinmemiz mümkün olacaktır.
Testlerin geçerliliğini belirlemeye yönelik çalışmalar: Personel seçiminde test
uygulaması olan işletmeler testlerin sonuçları ile performans değerlendirme sonuçları
arasındaki korelasyondan yararlanarak, performans yönetimi ve seçim sistemlerinin
etkinliğini araştırabilirler. Seçim sürecinde testler genel olarak kişinin iş başındaki başarısını
tahmin etmek amacı ile kullanıldığı için test puanı ile performans puanının arasındaki yakın
ilişki bu amacın gerçekleştiğini gösterirken, aksi durumlarda sistemlerin etkinliğinden kuşku
duyularak, nedenlerinin araştırılması gerekecektir.
İşten ayrılanlarla ilgili araştırmalar: İşten ayrılanların performans değerlendirme
puanları araştırılarak yapılacak analizler de bize gerek performans yönetimi sistemi, gerekse
diğer bazı organizasyonel sorunlar hakkında bilgi verecektir. Örneğin, eğer işletmeden ayrılan
kişiler, normal dağılım eğrisinin yüksek puanlar bölümünde yeralıyorsa, işletmenin insan
kaynakları politikasını gözden geçirmesi gerekecektir.
Yukarıda ele alınan araştırmaları yaparken uzmanların objektif bir tutum içinde
olmaları son derece önemlidir. Kendi bölümleri tarafından geliştirilen ve yürütülen bir
sistemin etkinliğini sağlıklı ve objektif olmayan araştırmalarla kanıtlamaya çalışarak
benimsenmesini sağlamak oldukça riskli olup, birkaç dönem sonra sistemin çökmesine neden
olabilir. Bu nedenle, bu çalışmalar sırasında uzmanların bilimsel yöntem ve istatistiksel
teknikleri izlemeleri, özellikle tesadüfi örnekleme yolu ile veri toplamaları ve araştırma
sonuçlarını tarafsız kişilere kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

5.6. Tutum Araştırmalarının Performans Yönetimine İlişkin
Verilerinden Yararlanma
Organizasyonlarda çalışanların iş tatminini, belirli sistemlere ilişkin görüşlerini ve
sorunlarını belirlemek amacı ile yapılan tutum (çalışan memnuniyeti) araştırmalarından
performans yönetimi sistemi konusunda da yararlanılır. Ya genel ve kapsamlı bir tutum
araştırmasının içinde ya da bağımsız olarak sadece bu amaç için oluşturulan bir anket formu
aracılığı ile performans yönetimi sistemi kapsamına dâhil kişilerin görüşleri öğrenilmeye
çalışılır.
Hem değerlendirenler, hem de değerlendirilenlerin görüşlerinin alındığı bu
çalışmaların yanısıra, bazı işletmelerde sadece yöneticilerin sisteme yönelik görüşlerini
öğrenmek için ayrı anketler yapıldığı da görülmektedir. Bu çalışmaların asıl amacı sisteme
gerekli önem ve ilgiyi göstermeyen yöneticilerin bu konudaki görüşlerini almak ve bu tür
davranışlarının nedenlerini araştırmaktadır.
Ancak işletmelerde daha yaygın olarak uygulanan bu türdeki çalışmalar, genel amaçlı
iş tutumu araştırmaları içinde performans yönetimi sistemine ilişkin sorulara yer verilmesi
şeklinde olmaktadır. Bu çalışmalarda performans yönetimi sistemi ile ilgili aşağıdaki türden
sorulara yer verilmesi, sistemin denetimi açısından yararlı sonuçlar sağlayacaktır:
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-

Organizasyonunuzda performans değerlendirme hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

- Performans değerlendirme formları bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak
bilgileri içerecek nitelikte midir?
- Kullanılan değerlendirme yöntemi/formu hataları önleyecek ve tutarlılığı artıracak
nitelikte midir?
-

Organizasyonunuzda değerlendirme görüşmeleri gerektiği biçimde yürütülüyor

mu?
- Yöneticiler çalışanları doğru değerlendirdikleri ve onların gelişimini sağladıkları
için ödüllendiriliyorlar mı?
- Yöneticiler geri-besleme sağlama, hedef belirleme, sorun çözme konularında
eğitiliyorlar mı?
- Yönetici çalışanın kendisini nasıl geliştireceğini, onunla birlikte müzakere edip,
planlıyor mu?
Yukarıda belirtilen ve benzeri soruları içeren anket formları yolu ile elde edilen
bilgilerden, performans yönetimi ve diğer ilgili insan kaynakları sistemlerinde yarar sağlamak
için, her tutum araştırması sonunda olduğu gibi, bu verilerin değerlendirilip, düzeltici
önlemlerin gecikmesiz alınması gerekmektedir. Toplanan bilgilerin dosyalanıp, bir kenara
kaldırılması, işgörenlerin bu tür çalışmalara güvenlerini kaybetmelerine neden olacağından,
daha sonraki tutum araştırmalarında gerek duyulan bilgilere ulaşılmasını güçleştirecektir.
Bu nedenle, tutum araştırmaları ile toplanan verilerden iki yönlü, birincisi sistem
kapsamındaki kişilere, ikincisi de sistemi yürütmekten sorumlu uzmanlara geri-besleme
sağlanması ve gerekli düzeltme ve geliştirme çalışmalarının gecikmesiz yapılması
gerekmektedir. Böylece hem performans yönetimi sisteminin başarı derecesi belirlenmiş, hem
de geliştirilmesi gereken hususları ele alınmış olacaktır.

5.7. Performans Yönetimi Sisteminde Bilgisayar Teknolojisinden
Yararlanma
Performans yönetimi sisteminden elde edilen verilerden çeşitli personel kararlarının
alınmasında yararlanırken, bu bilgilerin ne denli doğru oldukları ve zamanında/gecikmesiz
kullanılmaları alınan kararların doğal olarak niteliğini etkileyecektir. Bu nedenle, performans
yönetimi sisteminin çeşitli a maçlarını gerçekleştirebilmek için, öncelikle kendi içinde doğru,
geçerli ve güvenilir veriler üretebilmesi ve sonra da bu verilerin gecikmesiz olarak gerek
duyulan konularda kullanılması gerekir.
Geçmişte dosyalarda toplanan personele ilişkin bilgilerin tamamına kısa sürede
ulaşmanın güçlüğü ve alınan kararlarda yöneticilerin belleklerine güvenilmesi, performans
yönetimi sisteminden sağlanan verilerin bu denli etkinlikle kullanılmasına engel olurken,
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günümüzde bilgisayar teknolojisinden yararlanarak,
gerçekleştirmek son derece kolaylaşmış bulunmaktadır.

yukarıda

belirtilen

hususları

Ayrıca, sistemin kendi içinde ürettiği bilgilerin de önceki bölümlerde değinmiş
olduğumuz yöntem ve araçlarla doğruluk derecelerinin belirlenebilmesi, karar almada
kullanılan sözkonusu verilerin daha geçerli ve güvenilir olmasına ya da en azından geçerlilik
ve güvenirlilik derecelerinin bilinmesine neden olmaktadır.
Çalışmamızın bu bölümünde önce insan kaynakları bilgi sistemi açısından performans
değerlendirme süreci ele alınacaktır. Daha sonra ise, performans yönetimi sisteminin verileri
ile bilgisayar kullanarak ne tür çalışmalar yapılabileceği ve bunların sistemin etkinliğini
geliştirici rolü üzerinde durulacaktır.

5.7.1.İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Açısından Performans Yönetimi
Süreci
Günümüz organizasyonlarında yönetim bilgi sistemlerinin önemli bir alt sistemini de
insan kaynakları bilgi sistemi oluşturmaktadır. İnsan kaynakları bilgi sistemi çalışanlar ve
işlere ilişkin bilgilerin toplanması, korunması, analiz edilmesi ve raporlanmasını sağlayan bir
süreçtir. Yapılan bu işlerin önceden belirlenen amaçlara yönelik olarak, anlamlı ve mantıklı
bir bütüne dönüştürülmesi sistem olarak adlandırılmasına neden olmaktadır.
Verilerin işlenmesinde bilgisayardan yararlanabilmek için, toplanan bilgilerin
öncelikle ihtiyaca yönelik, doğru ve zamanında karar almayı sağlayıcı nitelikte olması
gerekmektedir. Aksi takdirde bilgisayardan elde edilen gereksiz detaylı, gecikmiş ve konu ile
ilgili olmayan çıktılar yönetimin alacağı kararlarda ya kullanılmayacak ya da hatalı kararların
alınmasına neden olacaktır.
İnsan kaynakları bilgi sisteminden etkinlikle tüm organizasyonun yararlanabilmesi için
personel verilerini bilgisayara girecek, gerekli analizleri yapacak ve diğer yöneticilerin
anlayacağı bir formatla bunları sunabilecek/raporlayabilecek nitelikte uzmanlara insan
kaynakları bölümünde ihtiyaç vardır. Geçmişte daha çok idari, sosyal ve beşeri konularda
eğitim yapmış kişilerden oluşan personel uzmanlarının günümüzde artık hem teknik, hem de
sosyal konularda eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Böylece bilgisayar teknolojisinin
yardımı ile hem bölüm, hem de organizasyon içinde insan kaynakları bilgi sistemi açısından
uygulamaların gelişmesi mümkün olacaktır.
İnsan kaynakları bilgi sisteminin oluşturulmasında öncelikle personele ilişkin
kararların alınmasında gereken bilgileri içerecek veri tabanlarının yaratılması gerekmektedir.
Örneğin, ücretleme fonksiyonu ile ilgili olarak oluşturulacak veri tabanında çalışılan süre,
ücret haddi, vergiler, diğer kesintiler, yapılacak zam oranı v.b. bilgilerle oluşturulan veri
tabanlarından yararlanarak elde edilecek çıktılar, daha sonra çeşitli personel kararlarına temel
teşkil edecektir.
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Aşağıda önce performans yönetimi sistemine ilişkin veri tabanının doğru ve sağlıklı
bilgilerden oluşturulması için bilgisayar yardımı ile ne tür çalışmalar yapılabileceği ele
alınacaktır. Bunu izleyen bölümde ise, performans yönetimi sisteminin verilerinden
yararlanarak, diğer insan kaynakları sistemleri ile ilgili kararların alınmasında yardımcı olacak
ne tür analizlerin bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilebileceği açıklanacaktır.

5.7.2. E-Performans Değerlendirme
Bilgisayar ve internet kullanımındaki gelişmeler insan kaynakları uygulamalarını
önemli ölçüde etkilemiş ve insan kaynakları departmanları çalışanların temini ve işletmede
devamlılıklarının sağlanmasına ilişkin birçok stratejisini bu gelişmeler doğrultusunda
değiştirmiştir. Çoğu insan kaynakları uygulamalarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
sonucunda (e-İK uygulamaları) örgütsel etkinlik ve etkililik artarken, birey açısından da iş
başvuruları kolaylaşmış, e-eğitim yolu ile yetkinliklerin geliştirilmesi mümkün olmuş ve
çalışanlar işletmelerine ait çeşitli bilgilere rahatlıkla ulaşabilmişlerdir.
İşletmelerde çalışanlarla ilgili bütün bilgilerin elektronik ortamda toplanması,
işlenmesi ve çeşitli şekillerde analiz edilerek raporlanmasına olanak sağlayan insan kaynakları
bilgi sisteminin bir alt sistemi de performans değerlendirme ya da performans yönetimi
sistemidir. Günümüzde birçok işletme performans yönetimi sürecini daha etkin olarak
gerçekleştirebilmek için piyasada mevcut bulunan çeşitli yazılımları satın alarak ya da kendi
yazılımlarını kendileri geliştirerek bu konuda elektronik ortamdan yararlanma yoluna
gitmektedirler. Böylece performans değerlendirme formları bilgisayarda doldurularak,
formların içerdiği bilgiler diğer insan kaynakları süreçleri ile bütünleştirilebilmekte ve kişilere
ilişkin çeşitli insan kaynakları kararları daha süratli ve etkin bir biçimde alınabilmektedir.
Ancak değerlendirilene verilecek geri-beslemenin yüzyüze gerçekleştirilmesi gereği halen
önemini korumaktadır.

5.8. İnsan Kaynakları Süreçlerine İlişkin Kararların Alınması
İnsan kaynakları yönetiminde alınacak kararlar bir ya da birden çok işgöreni
ilgilendiren kararlar olup, bunların alınması sırasında gerek duyulan bilgiler insan kaynakları
yönetiminin çeşitli sistemlerinden sağlanır. Sonra da sözkonusu karar başka sistemlerde
alınacak kararlara veri oluşturur. Aynı süreç performans yönetimi sistemi ile diğer sistemler
arasında da mevcuttur. Diğer bir deyişle, performans yönetimi sistemi de, insan kaynakları
yönetimi ana sisteminin bir alt sistemi olarak eğitim, terfi, personel planlama v.b. sistemler ile
etkileşim ve bilgi alışverişi içindedir.
İnsan kaynakları bilgi sisteminin en önemli kullanım alanlarından birisi de personel
planlama için gerekli olan personel envanterinin geliştirilmesidir. Personel planlama
sürecinde temelde temelde iki tür bilgiye ihtiyaç duyulur:
(1) İşletmedeki mevcut personelin bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik, deneyim ve kariyer
beklentilerini içeren insan kaynakları envanteri,
114

(2) İşletmenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağı,
Bu iki tür bilgi birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Gelecekteki insangücü ihtiyaçları
açısından olayı ele almayan bir personel envanteri, planlama amacı ile kullanılamayacağı gibi,
işletme içi insan kaynağını dikkate almadan yapılacak personel ihtiyacı tahmini de anlamsız
olacaktır.
Performans yönetimi sistemi aslında işletmede pek çok personel kararının alınmasında
yararlanılan bu iki bilgi grubu ya da personel planlama ile ilişki içindedir. Özellikle personel
envanterinin
oluşturulmasında
işgörenlerin
dönemsel
olarak
aldıkları
puanlardan/değerlendirmelerden ve yöneticileri tarafından yapılan yükselme ve eğitim
ihtiyaçlarına ilişkin önerilerden de yararlanılır. Daha sonra, oluşturulan bu veri tabanına
personel planlama sürecinin çeşitli kararlarında başvurulur. Örneğin, yükseltilecek personelin
belirlenmesi, hangi personelin yükseldiği zaman ne tür eğitim/eğitimler alması gerektiği, üst
pozisyonlara şu anda mevcut personel yükseltilemiyorsa, işletme dışı kaynaklara
başvurulması gibi.
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi vb.
faaliyetlerde de performans yönetimi sisteminden sağlanan verilerden kuşkusuz bilgisayar
kullanarak yararlanılacaktır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte
performans yönetimi ile eğitim ve seçim süreci arasındaki bağlantının kurulması daha
kolaylaşmıştır. Her bir pozisyon için gerekli bilgi, beceri, yetenek ve diğer özellikler (iş
gerekleri) ile değerlendirme dönemleri itibariyle bu pozisyonlardaki işgörenlerin başarılarının
gözden geçirilmesi ve iş gerekleri ile yapılacak karşılaştırma sonucunda, kişilerin performans
yetersizlikleri ve eğitim ihtiyaçları kolayca ortaya çıkabilecektir.
Ayrıca yapılan bu karşılaştırmalar sonucu, iş değişikliği ya da kişinin işten çıkarılması
gibi kararlar verilebilecektir. Gene aynı analizler sonucunda, nitelikleri işin gereklerinden
üstün olan işgörenlerin belirlenmesi ile onların iş tatminsizliğini önleyecek ve organizasyona
daha yararlı olacakları konumlarda faaliyet göstermelerini sağlayacak kararlar da
verilebilecektir.
Geçerli olduğu belirlenmiş performans değerlendirme verilerinden yararlanarak, seçim
sürecinde kullanılan araçların ne denli geçerli olduğu da saptanabilecektir. Örneğin, seçim
sürecince kullanılan bir testin geçerliliği, işgörenlerin testten aldıkları puanlar ile işe girdikten
sonraki performans puanları arasındaki korelasyona göre anlaşılacaktır. Ancak kendi içinde
geçerli olmayan performans değerlendirme verileri, bu amacın gerçekleşmesinde pek yararlı
olmayacaktır.
Yukarıda belirtilen işlem ve analizlerden başka, bilgisayar teknolojisinin performansa
dayalı ücret sistemleri uygulamalarını da oldukça kolaylaştırdığı görülmektedir.
Gerek ücret sistemi ile ilgili veri tabanının oluşturulmasında, gerekse sistemin
etkinliğinin belirlenmesi amacı ile yapılan istatistiki analizlerde bilgisayar kullanımı zaman ve
çaba tasarrufu ile sonuçlanacaktır.
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Bilgisayar kullanımından önce, ücret-maaş yönetiminde bütçe çalışmaları ve ücret
ayarlamalarında oldukça zaman kaybettirici olan işlemler, günümüzde kısa sürede
gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca tepe yönetimin kararlarını kolaylaştıracak şekilde bölüm, pozisyon ve benzeri
anlamlı gruplamalarla sunulan ücrete ilişkin verilere ulaşmak da gene bilgisayar kullanımı ile
çok kısa sürede mümkün olmaktadır. Söz konusu verilerin sunuluş tarzının da tepe yönetimin
karar-alma sürecini kısalttığı düşünülecek olursa, bilgisayar kullanımının insan kaynakları
yönetimindeki maliyet düşürücü etkisi daha kolay anlaşılacaktır.
Bilgisayar teknolojisi, yukarıda belirtilenlerden başka, bireysel ücretin oluşumunu
etkileyen çeşitli ögelerin (baz ücret, performansa dayalı ücret, kıdem, kardan pay alma vb.)
analizini sağlayarak ücret-maaş yönetiminde gerekli planlama işlevine de
uygulanabilmektedir.

5.9. Performans Yönetiminde Güncel Konular ve Gelişmeler
Günümüzde performans yönetimi çalışma yaşamının değişen koşullarından
etkilenerek karmaşık ve çok boyutlu bir hale dönüşmüştür. Daha etkili sistemler
oluşturabilmek için uygulamacılar konu ile ilgili yeni arayışlara girerlerken, akademisyenler
de bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Aşağıda performans yönetimi konusundaki
bazı önemli güncel hususlara kısaca değinilecektir:

5.9.1. Performans Yönetiminin Örgütsel ve Çevresel Bağlamda Ele
Alınışı
Performans değerlendirme/yönetimi ile ilgili literatür incelendiğinde 1990’lı yılların
başına kadar bu alanda yapılan akademik araştırmalarda performans yönetimi sisteminin
sosyal/çevresel boyutlarının pek fazla ele alınmadığı görülmektedir. Araştırmacılar daha çok
ölçekler, ölçümlemenin doğruluğu, değerlendirme hataları, değerlendirenlerin sisteme ilişkin
görüşleri ile ilgilenmişlerdir ve ne yazık ki akademik alanda yapılan bu çalışmaların sonuçları
ile uygulamalar arasında ilişki kurulmasında başarısız olunduğu görülmüştür.
Ancak 1990’dan sonraki dönemde performans değerlendirme sürecinin psiko-sosyal
bir süreç olarak ve çevresel/sosyal yönleri de ele alınarak incelenmesi görüşü ağırlık
kazanmıştır. Bu çalışmalarda örgüt kültürü, ekonomik koşullar, yasalar, teknoloji, işletmenin
insan kaynakları stratejileri, örgütün geri-besleme kültürü, liderlik tarzı vb. hususların
performans yönetimi ile ilişkisinin ele alındığı görülmektedir.

5.9.2. Performans Yönetiminin Stratejik Niteliği
Stratejik insan kaynakları yönetimi işletmelerde stratejilerin oluşturulması ve
uygulanmasına insan kaynakları yönetimi işlevinin katkısını artırarak, bu stratejilere
ulaşılmasını sağlayacak nitelikte insan kaynağını temin etmek ve geliştirmek amacını taşır.
116

İşletmelerdeki performans yönetimi sistemleri de çalışanların stratejik amaçlara
ulaşmaları için gerekli yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olur. Performans yönetimi
sisteminin içerdiği kriter/faktör/yetkinliklerin işletme stratejileri ile doğrudan ilişkili olması,
performans yönetimi uygulamalarının yukarıda belirtilen amaca ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
Eğer oluşturulan performans yönetimi sistemi ile işletmenin stratejileri arasında bu doğrudan
ilişki doğru kurulmuş ve herkesin anlayacağı şekilde tanımlanmışsa, çalışanlar ve yöneticiler
stratejilere ulaşabilmek için gerekli insan kaynağı özelliklerinin ve işletmede arzulanan
çalışma davranışlarının neler olması gerektiğini daha rahat anlayacaklardır.

5.9.3. Performans Yönetiminin Yasal Boyutu
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasa’sının iş güvencesine ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde ülkemizde Performans Yönetiminin yasal anlamda önem
kazandığı görülmektedir. Sözkonusu yasaya göre işveren çalışanın iş sözleşmesini sona
erdirirken, bu kararını geçerli veya haklı nedenlere dayandırmak zorundadır. Yasa geçerli
nedenler olarak çalışanın verim ya da performans düşüklüğü vb. yetersizliklerinden
bahsetmektedir. Eğer iş sözleşmesi feshedilirken, fesih bildiriminde neden gösterilmemişse ya
da çalışan bu nedenin geçerli olmadığını düşünüyorsa, iş mahkemesinde dava açabilir.
Geçersiz nedenle yapılan feshin sonucunda işçi işine geri dönebilir ve eğer işveren işçiyi bir
ay içersinde işe başlatmazsa işçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti kadar tazminat
ödemekle yükümlüdür. Böyle koşullarda işletmenin performans yönetimi süreci yasal
anlamda taraflar için önemli bir belge niteliğini kazanmaktadır.
Yukarıda kısaca ele alınan bu konuların dışında gerek uygulamacılar gerekse
akademisyenler artan rekabet koşulları ve işgücü piyasasının günümüzdeki özellikleri nedeni
ile insan kaynakları yönetiminin en önemli süreçlerinden bir olan performans yönetimi
konusunda sürekli yeni arayışlar içinde olup, organizasyonlarda bireysel performans
farklılıklarını daha objektif ve adil bir biçimde belirlemeye çalışmaktadırlar.
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Uygulamalar
Aşağıdaki tabloda yer alan üç yetkinliğe ait tanım ve davranış göstergeleri inceleyiniz
Yetkinlik ve Tanımı
İletişim Becerisi: Sözlü ve
yazılı iletişim araçları ile beden dilini
etkili bir tarzda kullanarak düşünce ve
duygularını açıkça ifade etme, bilgi ve
görüşlerini etkili ve anlaşılır biçimde
aktarma

Davranış Göstergeleri
•
Bilgi alışverişini doğru
kişilerle, doğru iletişim araçlarıyla,
zamanında ve eksiksiz yapar
•
Yazılı ve sözlü iletişimde
şirket standart ve kurallarına dikkat eder
•
Dinlemeye önem verir,
karşısındakini aktif dinler
•
Zor ve karmaşık mesajları
anlar ve karşı tarafın da anlamasını sağlar
•
Farklı ortam ve kişilere uygun
dil ve yaklaşım kullanır
•
Soru sorma becerilerini
etkinlikle kullanır

Ekip çalışması: Belirlenen
ortak değer ve hedefler doğrultusunda
diğer ekip üyeleri ile uyumlu ve
paylaşımcı bir şekilde çalışarak ekibin
motivasyonuna ve performansına
katkıda bulunur.

•
Ekip içinde üstlendiği görev
ve sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında
yerine getirir
•
Üyesi olduğu ekibi benimser,
ortak kararlara ve kurallara uyar
•
Ekip üyelerinin kişilik, ihtiyaç
ve beklentilerini anlar, ekibin motivasyonuna
katkıda bulunur
•
Ekip performansını
geliştirmek ve sürekli kılmak için diğer
üyelerle uyumlu bir şekilde çalışır
•
Sorun çözerken ve karar
verirken diğer ekip üyelernin görüşlerini
dinler, önemser ve farklılıklara saygı gösterir
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Analitik Düşünme: Nedensonuç ilişkisini kurabilmek ve
öncelikleri belirleyebilmek, alacağı
önlemleri tanımlamak ve oluşacak
sonuçları öngörmek

•
Sorunun kaynağına inmek için
sistemleri ve süreçleri neden-sonuç ilişkisi
içinde inceleyerek veri toplar
•
Konuyu sistematik
bileşenlerine ayırır, durumun parçaları
arasındaki ilişkileri analiz eder
•
Bütünsel yaklaşımla olaylara
ve durumlara geniş açıdan bakar, doğru
sorunlara odaklanır
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Uygulama Soruları
1)
Yukarıda tabloyu inceledikten ve metinde “Ekip Performansının Yönetilmesi”
bölümünü okuduktan sonra, ekip çalışmasını değerlendirmek için tabloda belirtilenlere ek
olarak 3 adet yetkinlik önerip, tanım ve davranış göstergelerini ilave ediniz.

120

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Günümüzde ekipler bireysel performans hedefleri ile işletme başarısı için kritik olan
faktörler arasında bağlantı kuracak bir araç niteliğindedir. Bu nedenle performans yönetimi
konusunun ekiplere uygulanması günümüz işletmelerinin ihmal etmemesi gereken bir
husustur. Ekibe dayalı yapıya sahip işletmeler ekip performansının yönetimini iki düzeyde ele
almalıdırlar: Bireyin, bir üye olarak ekip performansına katkısı ve ekibin bir işletme birimi
olarak performansı. Bireyin ekibe katkısının belirlenmesi için dikkatli bir biçimde seçilmiş
performans kriterlerin varlığı gerekir. Bu alandaki uygulamaları ile bilinen danışmanlık
kuruluşu Hay/McBer’in ekip üyelerinin performansını belirlemek için geliştirdiği yetkinlikler
aşağıda belirtilmiştir:
•
Diğer kişileri anlama: Diğer kişilerin ihtiyaç, istek ve duygularını doğru
yorumlama, güçlü güçsüz yönlerini anlama.
•

Etki: Uygun bir üslup ile diğer kişileri fikirlerini kabul ettirme konusunda ikna

•

Müşteri odaklılık: İç ve dış müşteri ihtiyaçlarına ilgi gösterme.

•

Uyum: Değişikliklere kolaylıkla uyum sağlama.

•

Ekip çalışması ve işbirliği: Uygun sonuçlar yaratacak şekilde ekibi ile işbirliği

•

Sözel iletişim: Grup içinde fikirlerini etkili bir biçimde ifade etme.

etme.

yapma.

•
ulaşma.
•

Başarı odaklılık: Ulaşılması pek kolay olmayan hedefler oluşturma ve onlara
Örgüte bağlılık: Geniş örgütsel hedefler çerçevesinde işini yapma.

Performans Yönetimi Sisteminde eğitim konusunu genel olarak ele aldığımızda,
sistemi geliştirecek olan kişilerin eğitimi, yöneticilerin (değerlendiricilerin) eğitimi ve
çalışanların (değerlendirilenlerin) eğitimi ile konunun kapsamı geniş bir biçimde
belirlenebilir.
Sistemi geliştirenlerin gerek kuramsal yönden, gerekse uygulama açısından
performans yönetimi konusuna hâkim olma dereceleri, kuşkusuz sisteminin başarı ile
yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecektir. Değerlendiren ve değerlendirilenlerin de
performans değerlendirme ve performans yönetimi kavramlarını genel hatları ile doğru olarak
tanımaları ve işletmelerindeki uygulamanın özelliklerini iyi bilmeleri sistemin başarısında
aynı derecede önemli bir rol oynayacaktır.
Literatürde adalet kavramı incelendiğinde üç ayrı mekanizmadan oluştuğu
görülmektedir: Dağıtım, prosedürel ve etkileşimci adalet. Bunlardan herbiri örgütsel kararlara
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çalışanların tepkilerini etkileyen farklı faktörleri içermektedir. Örneğin, dağıtım adaleti
değerlendirme sonuçlarının tatminkârlığı, prosedürel adalet çalışanın performans
değerlendirme sonuçlarına görüşünü bildirme imkânı (voice), etkileşimci adalet ise
değerlendirilene sonuçlara ilişkin açıklamanın yapılması ve bu açıklamanın türü ile ilgilidir.
Çalışan açısından konuya bakıldığında, kişinin dağıtım ve prosedür adaletine ilişkin
algılarının sonucunda tatmin duyma, kararın kabulu, adanmışlık ve işten ayrılma niyeti gibi
çeşitli tepkileri ile karşılaşılmaktadır.
Konu yudaha ayrıntılı bir biçimde ele alacak olursak, dağıtım adaleti çıktının
tatminkârlığının değerlendirilmesi ile ilişkili olduğundan ve yüksek performans
puanları/değerleri tatmin edici sonuçlar olarak çalışan tarafından değerlendirildiğinden,
tatminkâr performans değerlendirme çıktıları, daha fazla maddi ödülle sonuçlanacağından,
kişinin buna daha olumlu tepkiler göstereceği anlaşılacaktır.
Örgütsel prosedürlerin ne denli adil olduğuna ilişkin görüşlerin incelendiği prosedürel
adalet kavramı, performans değerlendirme sürecinde astın (değerlendirilen) değerlendirmeye
ilişkin görüş belirtme (voice) olanağı ile ifade edilmektedir. Bu olanağı süreç içinde elde eden
kişiler örgütsel kararlar üzerinde belirli ölçüde kontrol elde etmekte ya da edebileceklerini
düşünmektedirler. Bu nedenle bireyin performans değerlendirme sonuçlarına ilişkin görüş
bildirme fırsatının fazla oluşu, kararlara daha olumlu tepki vermesi ile sonuçlanacaktır.
İnsan kaynakları yönetiminde alınacak kararlar bir ya da birden çok işgöreni
ilgilendiren kararlar olup, bunların alınması sırasında gerek duyulan bilgiler insan kaynakları
yönetiminin çeşitli sistemlerinden sağlanır. Sonra da söz konusu karar başka sistemlerde
alınacak kararlara veri oluşturur. Aynı süreç performans yönetimi sistemi ile diğer sistemler
arasında da mevcuttur. Diğer bir deyişle, performans yönetimi sistemi de, insan kaynakları
yönetimi ana sisteminin bir alt sistemi olarak eğitim, terfi, personel planlama v.b. sistemler ile
etkileşim ve bilgi alışverişi içindedir.
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Bölüm Soruları
1. Performans değerlendirmenin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a)Verilere ulaşılmasını kolaylaştırır
b)Geçmiş verilerin saklanmasını kolaylaştırır
c)Yüzyüze değerlendirme görüşmeleri yapılma zorunluluğunu ortan kaldırır
d)Değerlendiricilere zaman kazandırır
e)İK departmanlarının yapacağı analizleri kolaylaştırır.
2. Aşağıdakilerden hangisi ekip performansının yönetiminde rol oynar?
a)İşlerin açık bir biçimde tanımlanması
b)Ekip liderliğinin niteliği
c)Ekip üyelerinin beceri düzeyi
d)Ekibin sahip olduğu sistem ve kaynak desteği
e)Hepsi
3. Değerlendirilenlere değerlendirme sonuçlarına ilişkin görüşlerini bildirme
olanağının tanınması hangi tür örgütsel adalet algısını etkiler?
a)Dağıtım adaleti
b)Prosedürel adalet
c)Etkileşim adaleti
d)İçsel eşitlik
e)Dışsal eşitlik
4. Aşağıdakilerden hangisi ekibin performansının ölçümü için gerekli olan
kriterlerden biri değildir?
a)İşin miktarı
b)İşin kalitesi
c)Süreç bilgisi
d)Kişilerarası ilişkiler
e)Müşteri tatmini
5. Performans yönetimi sisteminin hangi unsurları, sistemin stratejik niteliğini
belirler/ortaya koyar?
a)Hedeflerle değerlendirme
b)Doğru ölçeklerin kullanımı
c)Değerlendirme hatalarını önlemek için verilen eğitimler
d)Değerlendirmelerin yılda iki kez yapılması
e)360 derece geri-bildirim yaklaşımının kullanılması
6.Bilgisayar ortmamında yapılan performans değerlendirnede yüzyüze
görüşmelere gerek duyulmaz.
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7.2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde ülkemizde performans yönetiminin yasal anlamda
önem kazandığı görülmektedir.
8.1990’lardan sonraki dönemde performans değerlendirme süreci çevresel/sosyal
yönleri ile ele alınmamaya başlanmıştır.
9.Performans yönetimi sisteminin bir kez sistematik olarak kurulduktan sonra,
periodik olarak izlenmesine gerek yoktur.
10.Yöneticilerden kaynaklanan değerlendirme hatalarını önlemek ya da
azaltmak için yöneticilere PYS konusunda eğitim verilmelidir.

Cevaplar:
1)c, 2)e, 3)b, 4)d, 5)a, 6)Yanlış, 7)Doğru, 8)Yanlış, 9)Yanlış, 10)Doğru
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6. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ ÜCRETMAAŞ YÖNETİMİNDE KULLANILMASI 6

6

Bu bölüm Prof. Dr. Cavide B. Uyargil tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Performansa değerlendirme sonuçlarının ücret-maaş yönetiminde kullanılması
6.2. Bireysel ücretin oluşumunda performans değerlendirmenin önemi
6.3. Performansa daylı ücret sistemlerininuygulanmasında karşılaşılan güçlükler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Performansa değerlendirme sonuçlarının ücret-maaş yönetiminde kullanılması
neden önemlidir?
2)

Performansa dayalı ücret sistemlerini anlatınız.

3)

Bireysel ücretin oluşumunda etkili olan başlıca faktörler nelerdir?

4)
nelerdir?

Performansa dayalı ücret programlarının hazırlanmasındaki başlıca faaliyetler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Performans Değerlendirme
Sonuçlarının Ücret-Maaş
Yönetiminde Kullanılması

Rekabetçi işgücü
pazarlarında performansın
öneminin analşılması

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Bireysel Ücret Sisteminin
Oluşumundaki Başlıca
Faktörler

Ücretlerin yapısının çok
değişkenli ve karmaşık
niteliği anlaşılacaktır

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek

Performans Değerlendirme
Sonuçlarının Ücret Ya Da
Maaşlara Yansıtılması

Ücret kararlarında
performans değerlendirme
sonuçlarını kullanırken ne
tür çalışmalar yapılması
gerektiğinin ortaya
konulması

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, uygulama
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar
•

Performansa dayalı ücret sistemleri

•

Ücret yapısı

•

Performans cetveli
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Giriş
İşletmeler performans-ödül ilişkisini kurarak ve işgörenlerini motive ederek, onların
daha verimli çalışmalarını istemekte ve bu doğrultuda karşılaştıkları sorunlara çözüm
bulmaya çalışmaktadır.
En genel tanımı ile performansa-dayalı ücret sistemleri (performance-based pay
systems), ücret ile performans arasında ilişki kurarak oluşturulan ücret sistemlerini içerir. Bu
genel tanıma göre bazı yazarlar sözkonusu ücret sistemlerini (1) Özendirici ücret sistemleri
(incentive pay plans) ve (2) Liyakata dayalı ücret sistemleri (merit-pay plans) olmak üzere iki
başlık altında ele almaktadır.
Bu bölümde performans ücret ilişkisi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.
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6.1. Performans Değerlendirme ve Ücret Yönetimi İlişkisi
Performans değerlendirmenin sonuçlarından ücret-maaş yönetiminde yararlanılması,
performans yönetimi sisteminin en kritik ve sorun yaratan konusunu oluşturur. Bireysel
performanstaki farklılıkların ödül sistemine yansıtılması, işletmelerin performans
yönetimindeki temel amaçlarından biri olmakla birlikte, uygulamada bu amacın ne oranda
gerçekleştiği sürekli olarak tartışma konusu olmaktadır.
İşletmeler doğrudan ve çalışanların yükseltilmeleri yolu ile dolaylı olarak ücretler ya
da yapılan diğer ödemelerle kişilerin performansları arasında ilişki kuran ücret sistemlerini
uygulamak isterken, ücretleme sürecinden ya da performans yönetimi sisteminden
kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu sorunlar, performansın değerlendirilmesi sonucu
ödül sistemini etkileyerek, verimlilik artışı sağlamaya yönelik çabaların, arzulanan hedeflere
ulaşamamasına neden olur. Diğer bir deyişle, performans-ödül ilişkisini kurarak ve
işgörenlerini motive ederek, daha verimli çalışmalarını sağlamak isteyen işletmelerin, bu
konuda çeşitli sorunlara çözüm bulması gerekmektedir.
Bu nedenle, sözkonusu başarısızlık nedenlerine açıklık kazandırabilmek ve
performans yönetimi sisteminin bu çok önemli amacına organizasyonların ulaşmasını
sağlamak açısından aşağıda konunun ayrıntılı bir biçimde ele alınması düşünülmüştür.

6.2. Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
En genel tanımı ile performansa-dayalı ücret sistemleri (performance-based pay
systems), ücret ile performans arasında ilişki kurarak oluşturulan ücret sistemlerini içerir. Bu
genel tanıma göre bazı yazarlar sözkonusu ücret sistemlerini iki başlık altında ele alırlar: (1)
Özendirici ücret sistemleri (incentive pay plans), (2) Liyakata dayalı ücret sistemleri (meritpay plans)
Özendirici ücret sistemlerinde performans düzeyi ile ücret arasındaki ilişki standartlar
ya da doğrudan bazı göstergelere (satış hacmi, hata oranı v.b.) göre belirlenirken, liyakata
dayalı ücret sistemlerinde daha dolaylı performans kriterlerine başvurulur (performans
faktörleri, kriterleri ya da yetkinlikler gibi).
Özendirici ücret sistemlerinin liyakata dayalı ücret sistemlerinden diğer bir farkı da,
kişinin eline geçen toplam ödemelerin önemli bir bölümü, özendirici sisteme göre belirlenir
ve bu tutar dönemsel olarak performansındaki değişikliklere göre dalgalanmalar gösterebilir.
Liyakata dayalı ücret sistemlerinde ise, amaç kişinin bulunduğu ücret sınıfı içinde, ücret
yapısını bozmadan, belirli bir değişiklik yapmak olduğu için, işgörenin eline geçen toplam
tutarın ancak küçük bir kısmı bu ücret sisteminden etkilenir.
Performans değerlendirme yöntemlerinin ele alındığı bölümde de değinildiği gibi,
günümüzde geliştirilmiş olan performans değerlendirme yöntemlerinde yukarıda belirtilen her
iki sistem için geçerli olacak kriterlerden yararlanılmaktadır. Bu nedenle, performansa dayalı
ücret sistemlerinin genel olarak performans değerlendirme sonuçları ile ilişkilendirilmesi
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mümkün olmaktadır. Ancak kullanılan kriterlerin objektif, sonuçlara yönelik, ölçülebilir,
sayısal ve somut olması bu ilişkinin kurulmasını ve çalışanlar tarafından net bir biçimde
algılanmasını kolaylaştırırken, geleneksel değerlendirme yaklaşımındaki soyut, sübjektif,
sayısal olmayan, ölçümlenemeyen ve kişisel özelliklere yönelik bazı kriterlerin kullanımı, bu
ilişkinin kurulmasını güçleştirmektedir.
Feldman ve Arnold ücret ile performans arasında ilişki kurmak isteyen işletmelerin
çok farklı sistemler uyguladıklarını ifade etmişler ve bu farklı uygulamaları üç açıdan
sınıflandırmanın yararlı olacağını düşünmüşlerdir .
(1) Performansın ölçümünde temel alınan organizasyonel birim: Kullanılan ücret
sistemlerinin bir kısmı bireysel performans ile ücret arasında ilişki kurarken, diğer bazıları
ekip ya da organizasyonun performansı ile ücreti ilişkilendirmektedir.
(2) Performans ölçümünde kullanılan yöntem: Performansa dayalı ücret sistemlerinin
gerek duydukları verileri elde ettikleri performans ölçüm yöntemleri çok geniş bir yelpaze
içinde yer almakta olup, bunların bir kısmı kârlılık, maliyetler, satışlar ve sonuçlara yönelik
kriterleri içerirken, diğer bazıları kişinin yöneticisinin sübjektif değer yargılarını içeren
yöntemlerden oluşmaktadır.
(3) Parasal ödülün niteliği: Performansa dayalı ücret sistemlerinde işgörenlere
sağlanan parasal ödüller genel olarak iki gruba ayrılır:
a.
Ücret ya da maaşta işletmenin ücret politikalarına göre yılda bir ya da
birkaç kez oluşan değişiklikler (yapılan ücret artışları).
b.
Prim ya da ikramiye adı altında çoğunlukla yılda bir kez başarılı
performansın ödüllendirilmesi için kullanılan ücret ya da maaşa ek ödemeler.
Gerek bölümün başında yapılan genel tanım, gerekse Feldman ve Arnold tarafından
yapılan sınıflandırmadan görüleceği gibi, performans değerlendirme sonuçlarının ücret
sistemlerine yansıtılmasında konunun, bireysel performansın belirlenmesi ve bunun maaş
artışlarına ya da diğer maddi ödüllere yansıtılması ile sınırlandırılmasının, çalışmamızın asıl
amacı açısından daha uygun olacağı düşünülmüştür.

6.3. Bireysel Ücretin Oluşumunda Performans Değerlendirmenin
Önemi
Ücret-maaş yönetiminde bireysel ücretin belirlenmesinde etkili olan çeşitli faktörler
vardır:
Bireysel ücretin oluşumunda, örgüt dışı faktörleri(işgücü piyasasının koşulları,
enflasyon, devletin etkisi gibi) iyi inceleyip dikkate alan işletmeler, içsel faktörlerle ilgili
olarak organizasyonda çeşitli sistemler oluştururlar. Örneğin, işlerin önem ve güçlük
derecelerine dayalı olarak, değerlerini belirlemek için iş değerlendirmesi sistemi kurarlarken,
işgörenin değerini belirlemek için de çeşitli kriterler oluştururlar. Bazı işletmeler işgörenin
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değerini salt performansa göre belirlerken, diğer bazıları kıdem kriterini de dikkate alırlar. Bu
nedenle, performansa dayalı ücret sistemlerinde, performansın bireysel ücretin oluşumundaki
etkisinin net bir biçimde görülmesi oldukça önemli bir husustur.
Uygulamada performansa dayalı ücret sistemlerini kullanan işletmeler bilinçli ya da
bilinçsiz olarak bu ilişkiye netlik kazandırmıyorlarsa, sistemden bekledikleri yararlara
ulaşmaları güçleşecektir. Çünkü bu konudaki kuramsal ve ampirik çalışmalar, bir ücret
sisteminin işgörenleri motive edebilmesi için şu dört özelliğe sahip olması gerektiğini öne
sürmektedir
Bu sistemler;
(1) Çalışanları, başarılı performansın daha yüksek maddi ödüllerle sonuçlanacağına
inandırmalı,
(2) Çalışanın gözünde ücretin önemini artırmalı,
(3) Başarılı performansın olumsuz sonuçlarını azaltmalı ya da ortadan kaldırmalı,
(4) Ücret dışındaki diğer olumlu sonuçların da başarılı performans
ilişkilendirilebileceği koşullar yaratmalıdır (sorumluluk artışı, yükselme v.b.).

ile

Yukarıda belirtilen bu koşulları sağlayan performansa dayalı ücret sistemleri,
işgörenleri motive etme amacını kolaylıkla gerçekleştirecektir.

6.4. Performansa Dayalı Ücret Programlarının Geliştirilmesi
Ücret-maaş yönetiminin gelişmiş ilke ve tekniklerini uygulayan işletmelerde ücrete
ilişkin kararlar alınırken, aşağıda belirtilen aşamaların gerçekleştirilmesi gerekir:
(1) Ücret-maaş bütçesinin hazırlanması,
(2) Ücret politikası, işgücü piyasası koşulları v.b. dışsal faktörler ve hazırlanmış olan
bütçeye göre ücret yapısının düzenlenmesi,
(3) Aşağıdaki faktörler dikkate alınarak işgörenlerin ücret yapısındaki yerlerinin
yeniden belirlenmesi:
•

Performans düzeyleri

•

Mevcut işinde ve işletmedeki kıdemi

•

Ücret yapısındaki mevcut konumu

İlk iki maddedeki kapsamlı çalışmalar tamamlandıktan sonra, üçüncü maddede
belirtilen çalışmalara geçilir. Üçüncü madde aslında performansa dayalı ücret sisteminin
oluşturulması faaliyetlerini içermektedir. Bu tür faaliyetlerden oluşan ücret programının asıl
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amacı işgörenin performans düzeyi ile kişinin ait olduğu ücret sınıfı içindeki konumu arasında
uyum sağlamaktır.
Bu aşamada gerekli ayarlamalar yapılırken, başarılı işgörenler bulundukları ücret
sınıfında yükselirken, başarısız işgörenlerin ücretlerinin dondurularak ücret sınıfı içindeki
konumlarının gerilediği de görülebilir.
Performansa dayalı ücret programlarının oluşturulmasında gerekli olan üç unsur
aşağıda sırasıyla ele alınacaktır.
Açık Ücret Sınıflarının (Open-Rate Range) Oluşturulması
Performansa dayalı ücret sistemlerinde minimum, maksimum ve orta noktası
tanımlanabilen ve oldukça geniş, açık ücret sınıflarına gerek duyulur. Ücret sınıfı içindeki
hareketler işgörenin başarısı ya da performans düzeyi ile belirlenir. Çeşitli performans
dönemleri dikkate alınarak yapılan ayarlamaların sonunda, ücret sınıfının en uç (maksimum)
noktasındaki bir kişi, bir dönem sonra performans düzeyini düşürürse, ücret sınıfında da
gerileyecektir.
Değerlendirilme Sonuçlarına Göre Çalışanların Gruplandırılması
Performans yönetimi sistemlerinde değerlendirilen personelin belirli bir dağılım
göstermesi ve bu dağılımın da kendi içinde gruplara ayrılabilmesi gerekmektedir. Dağılımın
normal dağılım olması arzulanır ve birçok değerlendirme sisteminde de teşvik edilir. Böylece
gruplandırılan performansın ücret sınıfındaki konumunun da belirlenmesi kolaylaşacaktır.
Performans Cetvelinin (Merit-Guidechart) Oluşturulması

Yukarıda açıklanan şekilde işgörenler gruplandırıldıktan sonra, sıra kişinin ücret
sınıfındaki konumu ile performans değerlendirme sonuçlarını bütünleştiren performans
cetvelinin oluşturulmasına gelir.
Genellikle bu cetvellerde (1) performans değerlendirme sonuçları (2) kişinin ücret
yapısındaki konumunu içeren bilgiler vardır.
Sözkonusu performans cetvelini daha iyi açıklamak amacı ile aşağıda iki ayrı örnek
ele alınacaktır.
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Tablo 4: Performansa Dayalı Ücret Cetveline Bir Örnek
Performans
Değ. Sonuçları
Olağanüstü
Çok iyi
İyi
Orta
Yetersiz

1.Kartil

2.Kartil

3.Kartil

4.Kartil

%12
%10
%10
%8
%8
%6
tekrar
artış yok
incelenecek
artış yok
artış yok

%8
%6
artış yok
"

%6
artış yok
artış yok

artış yok

artış yok

"

Ücret sınıfı ile performans değerlendirme sonuçlarının birleştirildiği bir cetvel örneği
Tablo 4’de görülmektedir. Cetvelin yatay boyutunda işgörenin ücret sınıfındaki şu andaki
konumu gösterilmekte, dikey boyutunda da performans değerlendirme sonuçları
bulunmaktadır. Kişi hakkında bu bilgilere sahip olduğumuz sürece, söz konusu işgöreni
cetveldeki yerine oturtmak mümkün olmaktadır. İşgören C son kartilde yer aldığına ve
performans değerlendirme sonucunda olağanüstü olarak değerlendirildiğine göre bütçe
çalışmaları ile belirlenen %6’lık bir artışa hak kazanmış olacaktır. Bu örneğe göre, aynı
işgörenin performansı çok iyi olarak değerlendirilmiş olsaydı, herhangi bir artış alamayacaktı.
İlk bakışta bu uygulama pek adil görülmese de, bazı durumlarda sözkonusu değerlendirme ya
da ücret artış dönemlerinde bu gibi personelin hiç ücret artışı almamaları, ücret yapısını
bozmamak yönünden uygun bir ücret politikası olarak kabul edilmektedir.
Aşağıda ele alınacak örnekteki Performans Cetvelinde ise, yukarıdaki örnekten farklı
olarak, enflasyon nedeni ile yapılması öngörülen ücret artış oranı da cetvele eklenmiş
bulunmaktadır.
Tablo 5: Enflasyonu Dikkate Alan Bir Performans Cetveli Örneği

Ücret sınıfı
4
3
2
1

Değerlendirmenin sonuçları
Çok iyi
İyi
Orta
%5+x
%2+x
0
%6+x
%3+x
0
%7+x
%4+x
%2+x/4
%8+x
%5+x
%3+x/2

Yetersiz
0
0
0
0

Yukarıdaki tabloda x ile ifade edilerek yapılan artışlar enflasyon oranına göre ücrette
yapılacak değişiklikleri belirtmektedir. Ayrıca, bu örnek incelendiğinde ücret sınıfı
yükseldikçe, değerlendirme sonucunun ücrete oransal olarak daha az yansıtıldığı görülecektir.
Enflasyon oranının fazla yüksek olmadığı ülkelerde çoğunlukla toplu sözleşmeler yolu
ile sendikalı işgörenler için öngörülen enflasyon artışları, aynı işletmelerde sendikasız
personele de yansıtılmaktadır. Bu gibi durumlarda ücret-maaş yöneticisi ücret belirlemedeki
hakimiyetini zaman içinde kaybettiği için, enflasyona dayalı bu tür artışlardan hoşlanmamakta
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ve yerine performansa dayalı ücret artışlarını kullanmayı tercih etmektedir. Enflasyon
oranının düşük olduğu ekonomik sistemlerde bu gibi yönetsel tercihlerin uygulanması
mümkün olmaktadır.
Enflasyon oranının, yüksek seyrettiği sistemlerde ise, yöneticilerin bu tür tercihleri
sözkonusu olamamaktadır. Ücretler için ayrılmış olan bütçenin neredeyse tamamı enflasyonu
yakalayabilmek için ücret artışına kaydırılınca, performansa dayalı ücret artışları için ya çok
az kaynak kalmakta ya da yeni kaynaklar yaratmak gerekmektedir. Çoğunlukla işveren yeni
kaynak yaratmak yerine elindeki bütçeyi aşmadan, ücret artışlarını gerçekleştirmeyi tercih
etmektedir. Bu anlayış içinde ise, performansa dayalı zam oranı ya çok önemsiz yüzdeler
olarak gerçekleşebilmekte, ya da tüm artışlar tek bir yüzde ile ne kadarı enflasyondan, ne
kadarı performansdan kaynaklandığı kişiye açıklanmadan yapılmaktadır. Ayrıca, bu arada
enflasyona dayalı ücret artışlarının yüksek oluşu nedeni ile organizasyonun ücret yapısını
sağlıklı bir biçimde koruyabilmek güçleşmektedir.
Yukarıda açıklanan bu nedenlerle, ülkemizde enflasyonun çok yüksek oranlarda
seyrettiği dönemlerde performans yönetimi sistemlerinin çoğunda ücret sistemi ile ilişki
kurulmasında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar sonuçta sistemin genel etkinliğini
bozmakta ve ücret dışı konularda beklenen yararların da ortadan kalkmasına neden
olmaktadır.

6.5. Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Uygulanmasında
Karşılaşılan Güçlükler
Ücretlerin performansa dayalı sistemler aracılığı ile belirlenmesi fikri organizasyonlar
tarafından oldukça fazla kabul görmesine rağmen, bu konuda uygulamada çeşitli sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Hatta ücretleri performansa dayalı olarak belirlediklerini iddia eden
işletmelerin çoğunda bile, uygulamanın gerektiği biçimde olmadığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu ücret sistemlerinde yaşanan sorunlar ile performans yönetimi sistemi
arasındaki yakın ilişki doğal olarak zaman zaman her iki sistemin de işleyişini olumsuz olarak
etkilemektedir. Örneğin, performans yönetimi sisteminin etkinlikle uygulandığı durumlarda
ücret sistemindeki bir bozukluk, ücret yapısındaki herhangi bir hata, performans yönetimi
sisteminden beklenen yararlara ulaşılamamasına neden olabilmektedir. Ya da performans
yönetimi sistemindeki bir aksaklık, örneğin değerlendirme yöntemi seçiminde yapılan bir
hata, performansa dayalı ücret sisteminin işleyişini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, eğer
performansa dayalı ücret sistemlerinden gerektiği biçimde yararlanmak isteniyorsa, ücretmaaş yönetimi ile performans yönetimi arasında sağlıklı bir bilgi akışı ve etkileşimin
bulunması gerektiği unutulmamalıdır.
Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre, genel olarak yöneticilerin maaşlarının
performanslarına göre belirlenmesini istedikleri görülmektedir. Çoğunlukla yöneticilerin
ödüllendirilmesinde bu yolun izlenmesi, diğer işgören gruplarına oranla daha kolay
olmaktadır. Oysa yönetici olmayan personele bu sistemin uygulanması sonucunda ücret-maaş
yönetiminin eşitlik ilkesi ile çelişen bazı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu ilkeye göre, eşit
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ise eşit ücret ödenmesi, diğer bir deyişle, aynı çalışma grubunda aynı işi yapan kişilerin aynı
ücreti alması gerekirken, performans düzeyindeki farklılıklar nedeni ile, kişiler farklı ücret
alabilmektedir. Özellikle sendikaların, felsefeleri açısından bunu ücret-maaş yönetiminin en
temel ilkesi olarak kabul etmeleri, performansa dayalı ücret sistemlerine olumsuz tepki
göstermelerine neden olmakta, bu tepkiler de uygulamada güçlükler yaratmaktadır.
Ayrıca, performansa dayalı ücret sistemlerinin uygulandığı ekiplerde farklı ücret alan
kişiler arasında doğan aşırı rekabet, zaman zaman işbölümü ve yardımlaşmaya da engel
olmaktadır.
Yukarıda açıklanan bu genel sorunlardan başka, sözkonusu ücret sistemlerinin
uygulanmasında karşılaşılan diğer güçlüklerin üç grupta ele alınması mümkündür:
Performansın Belirlenmesi ile İlgili Güçlükler
Ücretin performansa dayalı olarak belirlenmesindeki önkoşul, performansın doğru ve
sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesidir. Bu aşamada karşılaşılan sorunların bazıları
önceki bölümlerde çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Hatırlanacağı gibi, bu sorunların
önemli bir kısmını değerlendiricilerden kaynaklanan değerlendirme hataları ve kullanılan
değerlendirme yöntemlerinin yetersiz yönleri oluşturmaktadır. Bunlardan başka işlerin
niteliklerinin sık sık değişmesi ve karmaşık özellikleri, teknolojik gelişmeler, yöneticilerin bu
konudaki eğitim yetersizlikleri v.b. faktörler de performansın belirlenmesinde çeşitli
güçlükler yaratmaktadır.
Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek için işletmeler çeşitli önlemler almaktadırlar. Bu
önlemlerin başında performans değerlendirme sistemlerini geçerli ve güvenilir sonuçlar
verebilecek hale getirmek amacı ile yapılan çalışmalar gelmektedir. Özellikle sistemi,
performans yönetimi yaklaşımı içinde ele alan işletmeler bu konudaki çözümlere daha kolay
ulaşabilmektedirler.
Çalışanlar İçin Önemli Olan Ödüllerin Belirlenmesi ile İlgili Güçlükler
Performansın geliştirilmesi ya da arzulanan sonuçlara varılabilmesi için en etkili
olacak ödülün nitelik, nicelik ve zamanlama açısından tanımlanması ve seçimi, performansa
dayalı ücret sistemlerinin önemli aşamalarından biridir.
Herhangi bir ödülün motive edici etkisinin güçlü olabilmesi için, bu ödülün işgören
tarafından önemli ve değerli olarak algılanması ve bireyin ihtiyaçlarının tatmininde de bir araç
niteliği taşıması gerekmektedir. Kişinin ihtiyaçlarını en etkili biçimde giderecek ödüller onu
en fazla motive ederek, iş tatminini artıracak ödüller olacaktır. Bu nedenle, yöneticiler
öncelikle ödüllerin çalışanların iş tatmini ve performansları üzerindeki etkisini iyi anlamaya
çalışmalı ve buna bağlı olarak ödülün niteliği, miktarı ve zamanının işgörenin beklentilerine
uygun bir biçimde oluşturulmasına gayret göstermelidirler.

137

Ancak, yöneticilerin, çalışanların ihtiyaçlarına ne denli duyarlı olurlarsa olsunlar,
işletme politikaları ve bütçe sınırlamaları nedeni ile bu konudaki sorunların çözümünde,
zaman zaman pek fazla etkili olamadıkları görülmektedir.
Performans ile Ödüllerin İlişkilendirilmesindeki Güçlükler
Performansa dayalı ücret sistemlerinin en temel özelliği, performans ile ödüllerin
ilişkilendirilmesi ve bu ilişkinin de çalışanlar tarafından rahatlıkla algılanabilir ve anlaşılabilir
olmasıdır. Eğer kişiler bu ilişkiyi rahatlıkla algılayamıyor ya da doğru ve adil olduğuna
inanmıyorlarsa, sistemin etkinliği olumsuz olarak etkilenecektir. Yöneticilerin bu konudaki
bilgi ve becerilerinin yetersizliği, kullanılan performans değerlendirme sisteminin uygun
olmaması gibi nedenler, çalışanlarda sisteme karşı bir güvensizlik yaratacaktır.
Yöneticilerin çalışanlara özellikle nasıl geri-besleme sağlayacakları konusunda
eğitilmeleri ve değerlendirilenlerin de sisteme katılımı, bu aşamada yaşanan sorunların
giderilmesinde yararlı olacaktır.

6.6. Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Denetimi
Performansa dayalı ücret sistemlerinin başarısında, yukarıda üç aşamada belirtilen
güçlüklerin üstesinden gelinmesi kadar önemli diğer husus da, ücret yapısı ile tutarlı ve adil
bir biçimde sistemin yürütülebilmesidir.
Performansa dayalı ücret sistemlerinin denetimi konusunda yapılacak çalışmalarda yol
gösterici nitelikte iki orandan yararlanmak mümkündür. Karşılaştırma oranı (comparison
ratio) ve performans oranı (performance ratio) olarak adlandırılan bu iki oranı yorumlayarak,
ücret-performans ilişkisi bireysel düzeyde, organizasyondaki bölümler ve ücret sınıfları
açısından incelenebilir.
Karşılaştırma oranı herhangi bir ücret sınıfındaki ücretlerin ortalamasını, o sınıfın
ücretine (orta noktasına) bölüp, yüz ile çarparak elde edilen orandır. Bu oranın 110 olduğu bir
durumda bir grup işgörenin sözkonusu ücret sınıfında ortalama %10 fazla ücret aldığını
anlamış oluruz. Performans ve deneyim düzeylerinin normal dağılım gösterdiği varsayılan
durumlarda, organizasyonun her bölüm ya da biriminde bu oranın 100’e yakın olması
gerekmektedir. 100’ün üstünde ya da altındaki oranlar tutarsız ücret kararlarını gösterirken,
bölümler arasındaki oran farklılıkları da organizasyondaki performansa dayalı ücret
sisteminin tutarsızlığını belirtecektir.
Buna benzer sonuçlara, performans oranından yararlanarak da ulaşmamız mümkündür.
Bir birimdeki bireysel performans puanlarının ortalamasını, skalanın orta noktasına bölüp,
100 ile çarparak elde ettiğimiz o birime ait performans oranı, bize sözkonusu birimde normal
dağılıma ne denli uygun sonuçlar elde edildiğine ilişkin fikir verecektir. Burada da gene oran
100’den uzaklaşıyorsa, sözkonusu birimde normal dağılıma uygun sonuçlar elde edilmediği
ve performansa dayalı ücret sisteminde de tutarsızlıklar olduğu anlaşılacaktır.
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Performans yönetimi sistemi içinde yukarıda açıklanan oranlarla yapılacak analizler,
performansa dayalı ücret sistemlerinin denetiminde oldukça yararlı bilgiler sağlayacak ve bu
bilgilerin ışığında sistemin geliştirilmesi mümkün olacaktır.
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Uygulamalar
ÖRNEK OLAY: HEDEFLERLE DEĞERLENDİRME
Murat Erel teknik bilgisi ve yönetsel becerileri sayesinde BPC İnşaat Malzemeleri Şirketi’nde
hızla yükselmişti. Şu anda Seramik Bölümünün Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapıyordu
ve bölümün bütün personeli tarafından sevilip, sayılıyordu.
Seramik Bölümü şirketin en karlı bölümüydü ancak diğer bölüm yöneticileri bu bölümdeki
kişiler hakkında duygularını şu şekilde ifade ediyorlardı: ”Her zaman bizden daha başarılı
olduklarını düşünüyorlar. Genellikle prosedürleri izlemeyip, her konuda bizlerden farklı ve
diledikleri gibi davranıyorlar.”
Şirketin üst yönetimini temsilen bir kişinin de bulunduğu toplantıda Murat Erel’in yöneticisi
Nihat Köksal (Seramik Bölümü Yöneticisi) sinirlerine hakim olmaya çalışıyordu. İnsan
Kaynakları Bölümü Yöneticisi Nilgün Hanım Murat Erel’in performans değerlendirme
formuna göre terfi ve prim hak etmediğini ancak Nihat Bey’in elemanını şu anda boş olan
Seramik Bölümü Pazarlama Yöneticiliğine terfi ettirme ve yüksek oranda bir prim ödeme
önerisini hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Hedeflerle değerlendirme sistemine uymanız gerektiği konusunda anlayışlı olmalısınız. Aksi
takdirde çalışanlar arasında adil olmayan durumlar ortaya çıkacaktır. Şirket politikalarımıza
göre bütün personelimiz yılda bir kez yöneticileri ile birlikte dönemsel hedeflerini belirleyip,
bu formları imzalıyorlar. Murat Bey’in formdaki hedeflerin hiç birini gerçekleştirmemiş
olduğunu gördük”.
Nihat Bey aniden söze girdi:” Murat benim en iyi elemanım. Sizdeki formlarda belirtilen
hedefleri gerçekleştirmediğini biliyorum. Bu bölümde işlerimiz o kadar yoğun ki, bir takım
yararsız hedefleri oturup yeniden yazmaya hiç vaktimiz yok. Ben zaten bütün elemanlarımla
her hafta toplantı yapıp bölüm hedeflerini birlikte gözden geçiriyoruz ve bu hedefler
doğrultusunda ne gibi gelişmeler olduğunu izliyorum. Murat ile daha da sık görüşüyorum.
Murat şu anda çeşitli konulardaki becerileri ve karmaşık durumlarda verdiği isabetli kararlarla
benim sağ kolum olmayı hak etmiş bulunuyor. Ayrıca çok da esnek bir insan, yapması
gerektiğine inandığı her işi derhal yapıyor. Ben onun bütün kararlarına güveniyorum ve zaten
o da bana neyi niçin yaptığını aksatmadan bildiriyor. Murat olmasaydı bu bölüm bu denli
başarılı olamazdı. Bu durumda siz de gelmiş bana formda belirtilen hedefleri
gerçekleştiremediğini söylüyorsunuz. Formun özet ve açıklamalar bölümüne neler yazdığımı
okumadınız mı? O hedeflerin değişen piyasa koşulları nedeni ile gerçekleşemediğini orada
belirtmiştim. Eğer hedeflerle performans değerlendirme bu ise, ben böyle bir sistem
istemiyorum. Murat’ın terfisi ve primi konusundaki görüşlerimde ısrar ediyorum. Benim için
konu kapanmıştır.”
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Uygulama Soruları
1)

Sizce Murat Erel’in söz konusu terfi ve primi alması gerekiyor mu?

2)
Nihat Köksal şirketin Performans Değerlendirme Sisteminin ilkelerini ihlal
ediyor mu? Ediyorsa nasıl?
3)
önerirsiniz?

BPC şirketindeki hedeflerle değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için neler
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İşletmeler doğrudan ve çalışanların yükseltilmeleri yolu ile dolaylı olarak ücretler ya
da yapılan diğer ödemelerle kişilerin performansları arasında ilişki kuran ücret sistemlerini
uygulamak isterken, ücretleme sürecinden ya da performans yönetimi sisteminden
kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu sorunlar, performansın değerlendirilmesi sonucu
ödül sistemini etkileyerek, verimlilik artışı sağlamaya yönelik çabaların, arzulanan hedeflere
ulaşamamasına neden olur. Diğer bir deyişle, performans-ödül ilişkisini kurarak ve
işgörenlerini motive ederek, daha verimli çalışmalarını sağlamak isteyen işletmelerin, bu
konuda çeşitli sorunlara çözüm bulması gerekmektedir.
En genel tanımı ile performansa-dayalı ücret sistemleri (performance-based pay
systems), ücret ile performans arasında ilişki kurarak oluşturulan ücret sistemlerini içerir. Bu
genel tanıma göre bazı yazarlar sözkonusu ücret sistemlerini iki başlık altında ele alırlar: (1)
Özendirici ücret sistemleri (incentive pay plans), (2) Liyakata dayalı ücret sistemleri (meritpay plans).
Özendirici ücret sistemlerinde performans düzeyi ile ücret arasındaki ilişki standartlar
ya da doğrudan bazı göstergelere (satış hacmi, hata oranı v.b.) göre belirlenirken, liyakata
dayalı ücret sistemlerinde daha dolaylı performans kriterlerine başvurulur (performans
faktörleri, kriterleri ya da yetkinlikler gibi ) ve bu yaklaşımın uygulanabilmesi için sözkonusu
işletmede formel bir performans değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır.
Bireysel ücretin oluşumunda, örgüt dışı faktörleri (işgücü piyasasının koşulları,
enflasyon, devletin etkisi gibi) iyi inceleyip dikkate alan işletmeler, içsel faktörlerle ilgili
olarak organizasyonda çeşitli sistemler oluştururlar. Örneğin, işlerin önem ve güçlük
derecelerine dayalı olarak, değerlerini belirlemek için iş değerlendirmesi sistemi kurarlarken,
işgörenin değerini belirlemek için de çeşitli kriterler oluştururlar. Bazı işletmeler işgörenin
değerini salt performansa göre belirlerken, diğer bazıları kıdem kriterini de dikkate alırlar. Bu
nedenle, performansa dayalı ücret sistemlerinde, performansın bireysel ücretin oluşumundaki
etkisinin net bir biçimde görülmesi oldukça önemli bir husustur.
Uygulamada performansa dayalı ücret sistemlerini kullanan işletmeler bilinçli ya da
bilinçsiz olarak bu ilişkiye netlik kazandırmıyorlarsa, sistemden bekledikleri yararlara
ulaşmaları güçleşecektir. Çünkü bu konudaki kuramsal ve ampirik çalışmalar, bir ücret
sisteminin işgörenleri motive edebilmesi için şu dört özelliğe sahip olması gerektiğini öne
sürmektedir
Bu sistemler;
1. Çalışanları, başarılı performansın daha yüksek maddi ödüllerle sonuçlanacağına
inandırmalı,
2. Çalışanın gözünde ücretin önemini artırmalı,
1. Başarılı performansın olumsuz sonuçlarını azaltmalı ya da ortadan kaldırmalı,
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2.
Ücret dışındaki diğer olumlu sonuçların da başarılı performans ile
ilişkilendirilebileceği koşullar yaratmalıdır (sorumluluk artışı, yükselme vb.)
Söz konusu ücret sistemlerinde yaşanan sorunlar ile performans yönetimi sistemi
arasındaki yakın ilişki doğal olarak zaman zaman her iki sistemin de işleyişini olumsuz olarak
etkilemektedir. Örneğin, performans yönetimi sisteminin etkinlikle uygulandığı durumlarda
ücret sistemindeki bir bozukluk, ücret yapısındaki herhangi bir hata, performans yönetimi
sisteminden beklenen yararlara ulaşılamamasına neden olabilmektedir. Ya da performans
yönetimi sistemindeki bir aksaklık, örneğin değerlendirme yöntemi seçiminde yapılan bir
hata, performansa dayalı ücret sisteminin işleyişini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, eğer
performansa dayalı ücret sistemlerinden gerektiği biçimde yararlanmak isteniyorsa, ücretmaaş yönetimi ile performans yönetimi arasında sağlıklı bir bilgi akışı ve etkileşimin
bulunması gerektiği unutulmamalıdır.
Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre, genel olarak yöneticilerin maaşlarının
performanslarına göre belirlenmesini istedikleri görülmektedir. Çoğunlukla yöneticilerin
ödüllendirilmesinde bu yolun izlenmesi, diğer işgören gruplarına oranla daha kolay
olmaktadır. Oysa yönetici olmayan personele bu sistemin uygulanması sonucunda ücret-maaş
yönetiminin eşitlik ilkesi ile çelişen bazı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu ilkeye göre, eşit
ise eşit ücret ödenmesi, diğer bir deyişle, aynı çalışma grubunda aynı işi yapan kişilerin aynı
ücreti alması gerekirken, performans düzeyindeki farklılıklar nedeni ile kişiler farklı ücret
alabilmektedir. Özellikle sendikaların, felsefeleri açısından bunu ücret-maaş yönetiminin en
temel ilkesi olarak kabul etmeleri, performansa dayalı ücret sistemlerine olumsuz tepki
göstermelerine neden olmakta, bu tepkiler de uygulamada güçlükler yaratmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. ________________ücret sistemlerinde performans düzeyi ile ücret arasındaki
ilişki standartlar ya da satış hacmi, hata oranı vb. göstergelerle belirlenir.
a)Liyakata dayalı ücret sistemlerinde
b)Yetkinliklere dayalı ücret sistemlerinde
c)Beceriye dayalı ücret sistemlerinde
d)Teşvikli ücret sistemlerinde
e)Ekibe uygulanan ücret sistemlerinde
2. ____________________ücret sistemlerinde işletmede uygulanan formel
performans değerlendirme sistemini sonuçlarından yararlanılır.
a)Liyakata dayalı ücret sistemlerinde
b)Yetkinliklere dayalı ücret sistemlerinde
c)Beceriye dayalı ücret sistemlerinde
d)Teşvikli ücret sistemlerinde
e)Ekibe uygulanan ücret sistemlerinde
3. Aşağıdakilerden hangisi performansa dayalı ücret sistemlerinde işgörenlere
sağlanan parasal ödüllerden değildir?
a)Ücret artışları
b)Maaş artışları
c)Primler
d)İkramiyeler
e)Sendika tarafından toplu sözleşmeyle belirlenen artışlar
4. Aşağıdakilerden hangisi performansa dayalı ücret programlarının
geliştirilmesinde söz konusu aşamalardan biri değildir?
a)Ücret-maaş bütçesinin hazırlanması
b)Ücret politikası, işgücü piyasası koşulları v.b. dışsal faktörler ve hazırlanmış olan
bütçeye göre ücret yapısının düzenlenmesi
c)Belirli faktörler dikkate alınarak işgörenlerin ücret yapısındaki yerlerinin yeniden
belirlenmesi
d)Performansa dayalı ücret sisteminin oluşturulması
e)İşlerin değerlendirilmesi
5. Bir birimdeki bireysel performans puanlarının ortalamasını, skalanın orta
noktasına bölüp, 100 ile çarparak elde edilen o birime ait orana ne ad verilir?
a)Karşılaştırma oranı
b)Performans oranı
c)Devamsızlık oranı
d)İşgücü devir oranı
e)Hiçbiri
6. Performans değerlendirmenin sonuçlarından ücret-maaş yönetiminde
yararlanılması, performans yönetimi sisteminin en kritik ve sorun yaratan
konusunu oluşturur.
7. Özendirici ücret sistemlerinin uygulanabilmesi için işletmelerde formel
performans değerlendirme sistemleri gerekir.
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8. Liyakata dayalı ücret sistemlerinin uygulanabilmesi için işletmelerde formel
performans değerlendirme sistemleri gerekir.
9. Performansa dayalı ücret sistemelerinde işgörenlere parasal ödül olarak
sunulan ödüllerden maaş ya da primler kişilerin maaşlarına yapılan zamlardan
oluşur.
10. Bireysel ücretin oluşumunda işgücü piyasasının koşulları, enflasyon, yasalar
vb. etkili değildir.

Cevaplar:
1)d, 2)a, 3)e, 4)e, 5)b, 6)Doğru, 7)Yanlış, 8)Doğru, 9)Yanlış, 10)Yanlış
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7. ÜCRET VE ÜCRET YÖNETİMİ7

7

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Ücretin Tanımı ve Önemi
7.2. Ücret Kavramları
7.3. Ücret Bileşenleri
7.4. Ücret Yönetimi
7.5. Stratejik Ücret Yönetimi
7.6. Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret kavramını tanımlayınız.

2)
Ücretle ilgili diğer kavramlar (brüt ücret, net ücret, çıplak ücret, giydirilmiş
ücret, vb.) hakkında bilgi veriniz.
3)

Ücret bileşenlerini açıklayınız.

4)

Stratejik ücret yönetimi hakkında bilgi veriniz.

5)

Ücret yönetimi sistemi ve süreci hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ücret ve Ücret Yönetimi

Ücreti tanımlayabilmek

Okuyarak

Ücret ve Ücret Yönetimi

Ücretin ve ücret yönetiminin
önemini daha iyi
kavrayabilmek

Okuyarak

Ücret ve Ücret Yönetimi

Ücret yönetimi sürecinin
başlıca aşamalarını
anlayabilmek

Okuyarak

149

Anahtar Kavramlar
•

Ücret

•

Ücret kavramları

•

Ücret bileşenleri

•

Stratejik ücret yönetimi

•

Ücret yönetimi sistemi ve süreci
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Giriş
“Ücret yönetimi” (compensation management); ilgili yazında, ücretleme veya
ücretlendirme (compensation), ücret ve maaş yönetimi (wage and salary administration);
ödüllendirme (rewarding); ödül yönetimi (reward management) vb. diye adlandırılan önemli
bir insan kaynakları yönetimi işlevidir. Bu işlev; işletmelerde çalışan işgörenlerin
ücretlendirilmesine dair politika, yapı, sistem ve uygulamaları kapsar.
Ücret ve ücret yönetimi, ilgili paydaşlar açısından öteden beri önemli olan ve hizmet
sektörünün gelişmesi, rekabetin artması gibi nedenlerle önemi daha da artan konulardır.
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7.1. Ücretin Tanımı ve Önemi
7.1.1. Ücretin Tanımı
Ücret, “karşılık, bir iş karşılığı verilen şey, kira, sevap, ödül, ücret, ücretle çalışan”
gibi anlamlara gelen Osmanlı Türkçesi’ndeki “ecir” sözcüğünden türemiş olup; kısaca
“emeğin bedeli” veya “çalışmanın karşılığı olarak emek sahibine sağlanan (maddî/parasal)
yararlar” olarak tanımlanabilir. Ücret; İngilizce’de “wage”; Fransızca’da “salaire”;
Almanca’da “Lohn” kavramlarıyla ifade edilir. Bununla birlikte, İngilizce’de “pay(ment)”
(ödeme), “wage” (ücret), “salary” (maaş), “reward” (ödül) terimlerinin sıkça ücret yerine
kullanıldığı da gözlemlenmektedir. Türkçe’de “maaş, aylık, haftalık, gündelik (yevmiye)” vb.,
ücret yerine kullanılan terimlerdir.
İktisat açısından ücret, üretim faktörlerinden “emeğin fiyatı, bedeli (karşılığı)” olarak
tanımlanır. Tarihsel süreç içinde “girişimciliğin” sermaye / işletme sahipliğinden ayrılması ve
patron-yöneticiler (girişimciler) yanında esasen ücret karşılığı çalışan “profesyonel
yöneticiler”in sayı ve oranları da artmıştır. Böylece ücret, hem emekçilerin hem de
profesyonel yönetici statüsünde “girişimcilik” işlevlerini yerine getiren kişilerin iktisadi
faaliyete katılmasının karşılığı olmuştur.
Sosyal siyaset yaklaşımını yansıtan ve daha çok temel ücret için geçerli olan bir tanım
ise; “ücret, bedeni veya fikri emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir; diğer bir
ifadeyle, teşebbüsün kâr veya zararına bağlı olmayan ve müteşebbis tarafından emek
sahibine, üretilen malın satışı beklenmeden ödenen, miktarı önceden belirlenmiş bir gelirdir”
şeklindedir.
İş hukuku açısından ücret, “işçinin iş sözleşmesinden doğan hakkı” olarak kabul edilir.
Bu açıdan ücret, iş sözleşmesinin temel bir unsurudur ve devlet müdahalesi veya toplu iş
sözleşmeleri ile korunmuştur. “Ücret, Anayasa’nın 55.md.de “... emeğin karşılığıdır”
şeklinde; 4857 S. İş Kanunu’nda (m.32) “..bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü
kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar”; Gelir Vergisi Kanunu’nda “..işverene
tâbi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışan kimseye, hizmet karşılığı verilen para ve
ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 95 s. Sözleşmesinin 1. Maddesinde ise, ücret
daha ayrıntılı olarak “yapılan veya yapılacak bir iş veya hizmet karşılığında yazılı veya sözlü
iş sözleşmesi uyarınca, bir işveren tarafından bir işçiye her ad altında ve hangi hesaplama
biçimi ile olursa olsun ödenmesi gereken ve parasal olarak değerlendirilebilen, karşılıklı
anlaşma yahut ulusal yasalarla saptanan bedel ya da kazançtır” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanımlar ışığında ücret, “yapılan veya yapılacak bir iş ya da hizmet karşılığında,
işgörene farklı şekillerde sağlanabilen ve para cinsinden ifade edilebilen tüm maddî
kazançlardır” şeklinde tanımlanabilir.
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7.1.2. Ücretin Önemi
Ücret, işletmeler, işgörenler, ortaklar, hükümet, toplum ve ekonomi; kısaca, ilgili tüm
taraflar açısından önemlidir.
İşletmeler veya yönetim açısından ücret; örgütsel stratejileri uygulamak ve amaçlara
ulaşmak için katlanılması gereken önemli bir gider veya maliyettir. Ekonomilerde “hizmet
sektörü”nün gelişmesine paralel olarak ücretin önemi de artmaktadır.
İşgörenler açısından ücret, asıl ve çoğu durumda tek geçim kaynağı olduğu için
önemlidir. İşgörenler açısından, toplam ücretin düzeyi(yüksekliği) veya yeterliliği ile adil
olması, özellikle önemlidir. Ücret, işgörenlerin motivasyonu ve performansını sürdürmek ve
geliştirmek açısından da önemlidir.
Kamu maliyesi açısından ücretler, önemli bir vergi kaynağıdır. Kamu işverenleri için
de, kamu kuruluşlarında çalışan işçi ve memurların ücretleri, diğer işletmelerde olduğu gibi,
önemli bir gider kalemidir. Hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları açısından da ücretler,
önemli bir araçtır. Asgarî ücret, sosyal sigortalar, işsizlik sigortaları, özel işgören grupları ve
ailelerin desteklenmesi; teşvikler vb. ne dair politikalarda “ücretler”, dikkate alınması gereken
önemli bir etmendir.
Toplum ve genel ekonomi açısından da ücret önemlidir. Bu bağlamda, toplumun
yaşam ve refah düzeyi, ekonomik canlılık, sektörlerin ve ekonominin rekabet gücü, ekonomik
ve toplumsal istikrar, gelir dağılımı vb. konular açısından “ücretler”, önemli etkilere sahip bir
ekonomik faktördür. Kısacası, ücretin ve ücretlilerin toplum ve ekonomideki payının
büyüklüğü ve ilgili diğer nedenlere bağlı olarak, ücretler, hem mikro hem de makro düzeyde
önemli ve iyi yönetilmesi gereken bir olgudur.

7.2. Ücret Kavramları
Ücretle ilgili sıkça kullanılan kavramlar, aşağıda öz olarak açıklanmıştır.
Ücret Haddi-Ücret Geliri: Ücret haddi(pay rate), ürün ya da zaman birimi başına
belirlenen temel ücret düzeyini ifade eder. Ücret geliri = (Ücret haddi X birim (örneğin saat)
sayısı) +Ek yararlar ve sosyal yardımlar formülüyle hesaplanan tutardır.
Çıplak Ücret-Giydirilmiş Ücret: Çıplak ücret, ücret haddi kullanılarak hesaplanan
“temel ücreti” ifade eder. Giydirilmiş ücretse, temel ücret veya maaş yanında ödenen diğer
tüm bileşenlerin(performans ücreti, ek yarar ve sosyal yardımların) toplamını ifade eder.
Brüt Ücret-Net Ücret: Brüt ücret, işverenin kasa veya hesabından çıkan tutarı; net
ücret ise, kesintilerden sonra emekçinin eline geçen tutarı ifade eder. Brüt ve net ücret, toplam
ücret ve her bir bileşen için de kullanılabilir.
Parasal (Nominal) Ücret-Gerçek(Reel) Ücret: Parasal ücret, ücretin geçerli para
cinsinden tutarını ifade eder. 1000 TL, 2000 ABD doları gibi. Gerçek ücretse, parasal ücretin
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“satınalma gücü”nü ifade eder. Gerçek ücret, parasal ücret artışları ile fiyat (enflasyon)
artışları oranlanarak (fiyat ve ücret endeksleri kullanılarak) bulunur. Fiyat artışları ile ücret
artışları aynı oranda ise, gerçek ücret değişmez. Gerçek ücretin hesaplanmasında, genellikle
“tüketici fiyat endeksleri” kullanılır.
Ücret Gideri-Ücret Maliyeti: Maliyet ve gider(masraf) terimleri birbiri yerine de
kullanılır. Ancak iki terim aslında farklı anlamlara da gelir. Ücret gideri, ücretler için ödenen
“toplam tutarı” ifade eder. Ücret maliyeti ise, ürün birimi başına düşen “ücret gider payı”nı
ifade eder. Buna göre, ücret giderleri aynı olan iki kişiden hangisinin verimliliği daha
yüksekse, onun maliyeti daha düşüktür. Bu nedenle, ücret maliyetlerine bakmak, daha
doğrudur.
Asgarî Ücret: Asgarî ücret (AÜ), emekçinin (ve ailesinin) geçimini asgarî seviyede de
olsa karşılamaya yetecek ve belirli bir piyasa veya ortamda verilebilecek en düşük ücret
seviyesini ifade eder. Minimum-en az ücret de denilen bu ücretin uygulandığı yerde, daha
düşük ücret uygulanamaz. Asgari ücretler; (1)Yasayla, (2)Toplu iş sözleşmesiyle, (3)Sosyal
taraf temsilcilerinden oluşan bir kurulca tespit edilebilir. Türkiye’de AÜ; İşçi-işveren ve
hükümet(devlet) temsilcilerinden oluşan 15 kişilik “asgarî ücret tespit komisyonu” tarafından,
en geç iki yılda bir ve günlük olarak belirlenir.

7.3. Ücret Bileşenleri
İlgili yazında ve uygulamada ücret, “bir iş veya çalışma karşılığında işgörene
sağlanan, para ve para olarak ölçülebilen, ifade edilebilen çeşitli maddî (nakdî ve aynî)
karşılıkların toplamı olarak tanımlanır. (Bunun yanısıra, örgütler çalışanlarına, maddî
olmayan, para ile ölçülemeyen uygun bir yönetim tarzı, iyi insan ilişkileri, cazip ve geliştirici
bir iş, güvenli çalışma koşulları gibi karşılıklar veya ödüller de sağlar. Maddî olmayan
ödüller, ücret içinde yer almamakla beraber, bunların yeterliliği veya yetersizliği de ücretleri
etkiler. Örneğin, maddi olmayan karşılıkların yeterli ve tatmin edici olması, çok yüksek
olmayan ücretlerle insanların çalışmaya devam etmesine yol açabilir)
Ücret, çoğunlukla, gerek hesaplanma ve ödenme biçimi, gerekse nitelik bakımından
farklı bileşenlerden oluşan bir toplam veya pakettir. Ücret, para olarak, mal ve hizmet
şeklinde veya hem para hem de mal ve hizmetler şeklinde ödenebilir. Bunun yanısıra,
işgörene hesaplanma ve ödenme şekilleri farklı nakdî ve ayni karşılıklar verilebilir. Örneğin
bir satış personeline, her ay temel bir maaşın yanı sıra, satış miktarına bağlı olarak “prim” ve
bunlara ek olarak, “yemek, yol hizmeti veya parası” ile bir takım sosyal yardımlar da
sağlanabilir. Sağlanan tüm bu karşılıkların işgören için kazanç, işveren içinse gider veya
maliyet oluşturduğu açıktır. Bu nedenle, çoğu durumda “ücret”, çeşitli bileşenlerden oluşan
bir “paket” veya “toplam” olarak karşımıza çıkar.
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TOPLAM ÖRGÜTSEL ÖDÜLLER
ÜCRET (MADDÎ ÖDÜLLER)

DOĞRUDAN ÜCRET
TEMEL
ÜCRET

DEĞİŞKEN
ÜCRET

MADDÎ OLMAYAN
ÖDÜLLER

DOLAYLI ÜCRET
EK
YARARLAR

SOSYAL
YARDIMLAR

Şekil 2: Ücretin Bileşenleri
Ücret paketinin (toplam ücretin) başlıca bileşenleri, (1)Temel (Kök)Ücret, (2)Değişken
ücret (performans ücreti), (3) Ek yararlar, (4)Sosyal yardımlar şeklinde sıralanabilir:
Temel Ücret
Temel ücret ya da maaş, genellikle işgörenin üstlendiği işin değerine, bazen de sahip
olduğu beceri ve yetkinliklere (veya işin değeri ile işgörenin yeterliliklerine) göre belirlenen
ve çoğunlukla –belirli bir dönem boyunca- garanti edilmiş olan kök ücreti ifade eder. Temel
ücret, hem toplam ücret içindeki payının ve hem de diğer bileşenlere etkisinin büyüklüğü
nedeniyle, en önemli bileşendir.
Temel ücretler, genellikle piyasadaki benzer işlerin ücret düzeyleri de dikkate alınarak
iş değerlendirmesine dayalı olarak belirlenir. Böylece, “eşit değerde işleri” yapan
işgörenlerin “aynı temel maaşı” alması sağlanmış olur. Bunun yanısıra, çoğu durumda, işin
değeri yanında, işgörenlerin sahip oldukları kıdem, liyakat, ek beceri ve yetkinlikler de
bireylerin temel ücretlerinin farklılaşmasına yol açar.
Değişken Ücret: Performans Ücreti
“Değişken ücret”, işgörenlerin ölçülebilir performansına göre verilen “teşvikli
(özendirici) ücret” bileşenidir. “Performans ücreti” diye de adlandırılan bu bileşen, son
zamanlarda “toplam ücret içindeki payında artış gözlemlenen” ve temel ücretle birlikte
işgörenin “doğrudan ücreti”ni oluşturan bir unsurdur. Değişken ücretler, garantili olmayan,
işgörenlerin performans ve katkı düzeylerine göre varlığı ve miktarı değişen bileşenlerdir.
Temel ücret yanında işgörenlere performanslarına dayalı olarak prim, komisyon vb. adlar
altında verilen teşvikli ödemeler, değişken ücretin en tipik örnekleridir.
Ek Yararlar
Ek yararlar (fringe benefits); doğrudan(çıplak) ücrete ek olarak işgörene sağlanan
menfaatlerdir. Kâr payı, ikramiye, yemek, yiyecek, konut/kirâ, ulaşım yardımı, yabancı dil
ücreti, iş güçlüğü, makam vb. tazminatı vb. şeklinde sağlanan yararlar, “yan haklar” diye de
adlandırılan ek ücretlerin tipik örnekleridir. İmtiyazlar, özellikle üst düzey yöneticilere
sağlanan ilâve özel imkân ve ayrıcalıklardır. Bunlar, özel araba, telefon, konut (lojman),
dinlenme odası, özel otopark vb. şeklinde olabilir. Ek yararların işin ve işgörenin değeriyle
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ilişkisi, temel ve değişken ücrete kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle, ek yararlar, “dolaylı
ücret” bileşenleri arasında sayılır.
Sosyal Yardımlar
“Sosyal ücret” de denilen sosyal yardımlar; çalışılmayan zamanlar için ücret, sosyal
güvenlik katkıları, işsizlik ve iş göremezlik ödenekleri, hayat ve sağlık sigortası, emeklilik
planları, aile ve çocuk yardımları şeklinde olabilir. Genellikle yasal düzenlemelerin gereği
olarak sağlanan sosyal yardımların işin ve işgörenin değeriyle pek ilişkisi yoktur.
Temel ve değişken ücret “doğrudan” (direkt); ek yararlar ve sosyal yardımlar ise
“dolaylı” (indirekt) ücret bileşenleri diye adlandırılır. Doğrudan ücret, işgörenin işinin ve
performansının değeriyle pozitif ve yüksek bir korelasyon içinde olan ücret unsurlarını içerir.
Buna göre, işgörenin işinin değeri veya sahip olduğu beceri veya yetkinlik düzeyi arttıkça
temel ücreti; performansı arttıkça da değişken ücreti artacaktır. Buna karşılık, dolaylı ücret
unsurlarının iş ve işgörenin değeriyle ilişkisi, daha dolaylı ve düşüktür. “Üyeliğe bağlı
ücretler” olarak ta adlandırılan dolaylı ücreti oluşturan ek yararlar ve sosyal yardımların
düzeyi, genellikle işgörenlerin iş, beceri-yetkinlik ve performans düzeyine göre fazlaca
değişkenlik göstermez. Örneğin, temel ücret veya maaş (doğrudan ücret) düzeyleri, iş ve
performans düzeylerine göre kişiler arasında oldukça farklılık gösterirken; dolaylı ücret
kalemleri içinde sunulan “yemek veya taşıma hizmeti”nde genellikle pek bir farklılaşma
olmamaktadır.

7.4. Ücret Yönetimi
Ücret yönetimi, işgörenlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesiyle ilgili plânlama,
örgütleme, yürütme ve kontrol faaliyetlerini içeren bir süreçtir. “Ücretlendirme” olarak ta
adlandırılan bu süreç, ücret yönetimi sisteminin kurulması(planlama ve örgütleme),
uygulanması(yürütme), güncellenmesi(kontrol) şeklinde de tanımlanabilir. Buna göre, ücret
yönetimi, “bordrolama”nın ötesinde daha geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir.

7.4.1. Stratejik Ücret Yönetimi
Stratejik ücret yönetimi(SÜY), “stratejik insan kaynakları yönetimi” (SİKY) nin bir
uzantısı olup, kısaca, ücretlendirmeye dair işlerin “stratejik bir yaklaşımla”, “işletmenin
stratejilerine uygun biçimde” ele alınmasını ve yürütülmesini ifade eder. Bir işletmenin
rekabet üstünlüğünün onun işgörenlerine bağlı olduğu anlayışına dayanan SİKY, işletme
performansını iyileştirmek, yenilikçiliği ve esnekliği destekleyen bir örgüt kültürü oluşturmak
için İKY ile örgütün stratejik amaç ve hedeflerinin birbirine bağlanmasını ve
uyumlaştırılmasını ifade eder. Bu doğrultuda, “yeni ücret” (new pay) anlayışını yansıtan
stratejik ücret yönetimi de, işletme stratejileri ile ücret yönetimi arasında bağ ve uyum
olmasını vurgular. Buna göre, Stratejik Ücret Yönetiminde, ücretlendirmeye ilişkin karar ve
uygulamaların işletmenin genel ve insan kaynaklarına ilişkin amaç ve stratejilerine
uygunluğuna ve katkı sağlamasına özen gösterilir.
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Şirket amaçları, Stratejik planları,
vizyon ve değerleri
İşletme (İş birimi) Stratejileri

İnsan Kaynakları Stratejileri
Toplumsal,
Ekonomik,
Yasal Çevre

Stratejik Ücretleme Kararları

Ücret Yönetimi Sistemi
Ücretleme,
rekabet
avantajı elde
etmeye nasıl
katkı
sağlamalıdır?

İşgören Tutum ve Davranışları

Rekabet Avantajı
(ÜSTÜNLÜĞÜ)

Şekil 3: Stratejik Ücret Yönetimi
Stratejik Ücret Yönetiminde, örgütün rekabet üstünlüğü kazanması ve sürdürmesine
yardım edecek, katkı sağlayacak ücretleme kararları ve uygulamaları üzerinde odaklaşılır ve
aşağıdaki konular ön plana çıkar:
a)

Geleneksel (dar dereceli) ücret yapıları yerine geniş band yapısı;

b) Odağı işten bireye çeviren yetkinliğe dayalı ücretleme,
c) İşletme içi eşitlikten çok piyasaya uyuma daha fazla önem verilmesi,
d) Birey veya takım performansına bağlı değişken ücretlerin artan rolü,
e) Bireysel başarıların tanınması ve ödüllendirilmesine verilen önemin artması.
Kısacası, stratejik ücret yönetiminde, ücretlemede piyasa koşullarına uygunluk,
kişilerin bilgi-beceri ve yetkinliklerine göre ücret farklılaştırması, birey ve grup
performansına dayalı ücretleme gibi konulara büyük önem verilir.
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7.4.2. Ücret Yönetiminin Amaçları
Amaçlar, ücretleme yoluyla ulaşmak istediğimiz durumları, elde etmek istediğimiz
sonuçları ifade eder. Ücret yönetiminde de örgütler, ücretleme yoluyla belirli amaçlara
ulaşmayı hedeflerler.
Ücret yönetiminin başlıca amaçları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a)

Örgütün ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte işgörenleri işletmeye çekmek;

b) Bu işgörenlerin tatmin(memnuniyet) ve bağlılığını sağlamak (elde tutmak),
c) İşgörenleri motive ederek performanslarını korumak ve artırmak,
d) Ücret maliyetlerini kontrol etmek,
e) Ücretlendirmeyle ilgili yasal, çevresel vb. gereklere uymak,
f) Böylece, ücretleme yoluyla örgütün başarısına ve rekabet üstünlüğü kazanmasına
katkı sağlamak.
Stratejik ücret yönetimi açısından temel amaç, örgütün genel ve İKY’ne ilişkin amaç
ve stratejilerine uygun bir ücretlendirme yoluyla, örgütün amaç ve planlarının
gerçekleştirilmesine, rekabet üstünlüğü sağlayacak bir başarı göstermesine katkı sağlamaktır.

7.5. Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
7.5.1. Ücret Yönetimi Sistemi (ÜYS)
Ücret yönetimi, sistem ve süreç olarak ele alınabilir. Sistem olarak ücret yönetimi
(ücretlendirme),örgütün İKY sisteminin bir alt sistemidir. Her sistem gibi, ücret yönetimi
sistemi (ÜYS) de çeşitli alt sistemlerden ve bileşenlerden oluşur ve çevresi ile etkileşim
içindedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi; ÜYS’nin başlıca bileşenleri, Ücretleme amaç ve
politikaları, Ücret Yapıları, Ücret Sistemleri, Aktörler ve çevre olarak sıralanabilir.
ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİ (ÜYS)
ÜCRET
YAPISI

AMAÇ VE
POLİTİKALAR

İÇ
ÇEVRE

DIŞ
ÇEVRE

AKTÖRLER
ÜCRET
SİSTEMLERİ

Şekil 4: Ücret Yönetimi Sistemi
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Ücret politikaları, ücretleme sürecinde izlenecek yolu belirleyen temel kararlardır.
Ücret yapı ve sistemleri, ücretlemede görev yapacak aktörlerin yetki ve sorumlulukları, bu
politikalara uygun olarak belirlenir.
İşletme içinde ve dışında yer alan aktör ve faktörlerin oluşturduğu iç ve dış çevre de
ÜYS’ni etkiler. Üretim, finans, pazarlama gibi iç; işgücü piyasası, hükümet politikaları,
rakiplerin politika ve uygulamaları gibi dış faktörlerin durumu, ücret yönetiminde dikkate
alınmalıdır.

7.5.2. Ücret Yönetimi Süreci
Ücret yönetimi, ücretlendirmeye ilişkin planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol
aşamalarını kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin özünde, Ücret Yönetimi Sistemi’nin
oluşturulması ve güncellenerek işletilmesi (uygulanması) vardır. Bu bakış açısıyla, ücret
yönetimi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a)

Ücret Yönetimi Sisteminin oluşturulması(Planlama ve Örgütleme)

b) Ücret yönetimi sisteminin uygulanması/işletilmesi (Yürütme)
c) ÜYS’nin kontrolü ve devamının sağlanması (Değerleme ve Kontrol)
Şekil 2’de verilen ücret yönetimi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıda öz olarak
açıklanmıştır.( İlgili konular, ileriki ünitelerde ayrıntılı olarak ayrıca ele alınmıştır.)
1. Ücret Yönetimi Sisteminin oluşturulması, ücret yönetimin bu ilk temel
aşamasında, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:
a) Amaç ve Politikaların Belirlenmesi: Ücretleme sürecinde, öncelikle örgüt ve
çevre analizleri yapılarak, örgütün ücretlemeye ilişkin amaçları ve bu amaçlara ulaşmada
izleyeceği politikalar belirlenmelidir.
b) Temel Ücret yapısının oluşturulması: Bu adımda, işler ve işgörenler itibarıyla
temel ücret düzeylerinin ve farklılıklarını tanımlayan ücret yapısı oluşturulur. Temel Ücret
yapısının oluşturulması, ÜYS’nin oluşturulmasında öncelikli ve alt yapısal bir öneme sahiptir.
Ücret yapıları, genellikle iş değerlemesi ve ücret araştırmsı verilerinden yararlanılarak
oluşturulur.
c) Ücret sistemlerinin oluşturulması: Ücret sistemleri, ödeme dönemleri (örneğin
aylar) itibarıyla bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenleme veya
plânlardır.
Ücret sistemleri, işgörenlerin temel ücret haddi, ücret paketinin bileşimi, devam
(mesai) ve performans durumu ile ilgili verilere dayalı olarak dönemlik toplam ücretin nasıl
hesaplanacağı ve ödeneceğini gösterir. Örneğin, bir işçinin aylık toplam ücretinin belirlenmesi
için, saatlik kök ücretinin ne olduğu, ayda ne kadar çalıştığı, yasal vb. gerekler sonucu
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verilmesi gereken ek yararlar ve sosyal yardımların neler olduğu; “performansa dayalı bir
ücret sistemi” uygulanıyorsa, aylık performansının ne olduğu ve bunun ücrete nasıl
yansıtılacağı gibi hususların tanımlanması gerekir ki tüm bu işlemler, ücret sistemlerinin
oluşturulmasıyla ilgilidir.
d) Ücretleme işlevine ilişkin görev ve sorumlulukların (organizasyonun)
belirlenmesi: Burada, ÜY sürecindeki iş ve görevlerin kimler tarafından, nasıl bir yetki ve
sorumluluk dağılımı içinde gerçekleştirileceği üzerinde durulur. Genel olarak bakıldığında;
ÜYS’nin uygulanmasına ilişkin görevlerin büyük ölçüde İKY birimi tarafından yerine
getirildiği; bu süreçte özellikle muhasebe-finans gibi işlevler ile hat yöneticilerinin de çeşitli
roller üstlendiği gözlenmektedir. Sistemin oluşturulması konusunda ise, sözü edilen aktörler
yanında, “üst yönetim”, dış danışman ve uzmanlar, işgören/sendika temsilcileri vb.nin de
devreye girdiği görülmektedir.
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ÇEVRESEL VE ÖRGÜTSEL
FAKTÖRLER VE KOŞULLAR

İŞLETME VE İKY AMAÇ VE
STRATEJİLERİ

ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİNİN (ÜYS) OLUŞTURULMASI
AMAÇLAR VE ÜCRET POLİTİKALARI

TEMEL
ÜCRET

TEMEL ÜCRET YAPISI:
-İŞ KADEMELERİ-ÜCRET DÜZEY ve
ARALIKLARI

DEĞİŞKEN
ÜCRET

HAZIRLIKPLANLAMAÜCRET
İŞ ANALİZLERİ-

EK YARARL.
/ SOSYAL
YARDIMLAR

İŞ TANIMLARIORGANİZASYON:

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İŞ DEĞERLEMESİ
DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ/FAK
TÖRLERİ ÜCRET
ARAŞTIRMASI

ÖRGÜT-İŞSÜREÇİŞGÖREN
ANALİZLERİ

İŞLERİN DEĞERLEN-DİRİLMESİUYGULAMA: ÜYS’NİN İŞLETİLMESİ
İLETİŞİM: ÜYS konusunda ilgililerle iletişim
İŞ YAPISI:
Göreli Değerine göre İşlerin Tek Tek veya Gruplanarak
Sıralanması ÜCRET YAPISI:
1) BİREYSEL ÜCRETLERİN YAPIYA UYUMUNUN SAĞLANMASI
2)DÖNEMLİK TEMEL ÜCRET ARTIŞ VE AYARLAMALARI

ÜCRET SİSTEMLERİ:

DEVAM TAKİBİ,
PERFORMANS
DEĞERLEME, ÜCRET
ARAŞTIRMASI,
YASAL
DÜZENLEMELER VE
SÖZLEŞMELER

TEMEL ÜCRET HADLERİ, ÜCRET PAKETİ, DEVAM VE
PERFORMANS DURUMLARINA GÖRE İŞGÖREN
ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

DEĞERLEME-KONTROL: SİSTEMİN DEVAMININ SAĞLANMASI
- Uygulama sonuçlarına ve yaşanan değişmelere göre ücret yapı ve
sistemlerinde gerekli güncellemelerin yapılması ve sistemin devamının
sağlanması

Şekil 5: Ücret Yönetimi Süreci (©acar,2008)
2. Uygulama: ÜYS’nin İşletilmesi: Temel ücret yapısının (düzeyleri ve farklılıkları)
belirlenmesi, ücret sistemlerinin tasarımlanması ve ücretlemeye ilişkin görev ve
sorumlulukların belirlenmesi ile ÜYS kurulmuş olur. Uygulama aşamasında kurulan bu
sistem işletilir. Uygulama, esas olarak ücret yapısı ve ücret sistemlerinin uygulanmasını içerir.
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Ücret yapısına ilişkin uygulama;
• Mevcut (düşük ve yüksek) ücretlerin öngörülen yeni yapıya uyumunun sağlanması,
• Temel ücret tespit, teklif, artış ve ayarlamalarının yapıda öngörülen ücret sınırlarına
uygun olarak gerçekleştirilmesini içerir.
Ücret sistemlerine ilişkin uygulama ise;
• İşgörenlerin temel ücret hadleri, devam ve performans durumları ücret paketinin
bileşimini dikkate alarak ödeme dönemleri itibarıyla toplam ücretlerinin hesaplanması ve
ödenmesine dair “bordrolama” diye de adlandırılan faaliyetleri içerir.
3. Değerleme ve Kontrol: Her sistem gibi ÜYS’nde de uygulama sonuçlarının
değerlenmesi ve kontrolü gerekir. Burada amaç, amaçlar ile uygulama sonuçlarını
karşılaştırmak, elde edilen sonuçlara ve yaşanan değişmelere göre, ücret politika, yapı ve
sistemlerinde gerekli değişiklikleri yaparak sistemin devamlılığını sağlamaktır.
Aşağıdaki bölümlerde, ücret yönetimi sisteminin temel unsurları olan amaç ve
politikalar, ücret yapıları ve ücret sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin
konular daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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Uygulamalar
ÜCRET YÖNETİMİ: ÖNEMLİ AMA İHMAL EDİLEN BİR KONU
Tüm işletmelerde ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en önemli
konularından biridir. Çünkü bu İKY işlevi, işgörenlerin başlıca geliri; işverenlerin önemli bir
maliyet/yatırım kalemi, devletin de büyük bir vergi kaynağı olan “ücretler”le ilgilidir. Yine
ücretler, iş-işgören seçiminde, işçi-işveren ilişkilerinde, toplu pazarlıklarda, en başta gelen ve
üzerinde en fazla durulan müzakere konusudur. Ayrıca, iş hayatında yaşanan (hizmet
sektörünün gelişmesi vb.) değişmeler, ücretlemenin önemini daha da artırmaktadır. Buna
karşılık, “işletmelerimizde ücretlemeye gereken önemi veriyor muyuz?” sorusuna, tatmin
edici ve olumlu bir cevap verebileceklerin sayısı ne yazık ki oldukça azdır. Kısacası,
“ücretleme”, önemine kıyasla genellikle “ihmâl edilen” bir konudur.
Bugün çoğu işletmemizde ücretleme, geleneksel “bordrolama” anlayışıyla ele alınan
bir konu durumundadır. Bu anlayış çerçevesinde ücretler, çoğunlukla sadece “maliyet” olarak
görülmekte, ücretlerin “yatırım, motivasyon, tatmin ve performans” boyutları; “işin ve kişinin
değeriyle ilişkisi” gözden kaçırılmaktadır. Ücretleme uygulamaları da, genellikle “puantaj ve
bordrolama, muhasebeleştirme, dönemlik ücret zamları”ndan ibaret görülmektedir. Böylece,
son derece önemli olan “ücretleme” – farkında olmadan da olsa – ihmal edilen bir konu
halinde kalmaktadır. Bu ihmal, işletmelerimizin gelişimini, performansını ve rekabet gücünü
olumsuz şekilde etkileyen ve çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Ücretlerin önemine uygun bir biçimde “yönetilebilmesi” için, öncelikle “ücret” ve
“ücretleme”nin ne olduğu ve neleri içerdiği konusundaki kafa karışıklığının giderilmesi
gerekir. (Çevremizdeki kişilere “Ücret nedir ve neleri içerir?” ve “ücretleme” hangi
aşamalardan oluşan bir süreçtir?” sorularını sorduğumuzda alacağımız “cevapların çeşitliliği”,
bu kafa karışıklığının ne düzeyde olduğunu gösterecektir.) Etkili bir ücret yönetimi, ancak
“ücret ve ücretleme” konusunda sağlam bir tanım ve anlayışa sahip olduktan sonra
gerçekleştirilebilir. Aşağıda,“ücret ve ücret yönetimi” konusunda çerçeve olabilecek
tanımlamalar, öz olarak verilmiştir.
Etkili bir ücret yönetimi için öncelikle, ücret doğru ve yeterli biçimde tanımlanmalıdır.
Çünkü herkesin bildiği, “ücret, emeğin bedelidir” tanımı yetersizdir. Ücret, niteliği, işin ve
işgörenin değeriyle ilişkisi, hesaplanma ve ödenme biçimi az-çok farklılaşan bileşenlerden
oluşan bir “paket”tir. Ücret paketinin başlıca bileşenleri, (1) Temel(kök) ücret, (2) Değişken
Ücret (performans ücreti), (3) Ek Yararlar, (4) Sosyal yardımlar şeklinde sıralanabilir. Temel
Ücret, fiilen çalışılan ve çalışmaya hazır bulunulan zamana göre ödenmesi “garanti edilmiş”
olan ücret bileşenidir. “Eşit işe eşit ücret” ilkesi uyarınca, temel ücretlerin, “işin değeri” ne
göre belirlenmesi gerekir. Değişken ücret, işgörenlerin ölçülebilen performans ve katkılarına
bağlı olarak değişkenlik gösteren bileşendir. “Satış primi” değişken ücretin tipik bir
örneğidir. Ek yararlar, ilk iki bileşen dışındaki “nakdî ve/veya aynî” ödemeleri içerir.
Bunların “işin ve işgörenin değeri”yle ilişkisi daha dolaylı ve zayıftır. Sosyal yardımlar ise,
işgörenin sosyal bakımdan korunması ve desteklenmesine yönelik aile, sağlık, çocuk, sigorta
vb. yardımları içerir. Bu paketin (toplam ücretin), “işin ve işgörenin değerine” uygun olması
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gerekir. Bunun için de, temel ücretlerin iş değerlemesine göre belirlenmesi, işgörenlerin
performans ve katkılarına göre “değişken ücret” verilmesi ve temel ücret artışlarında
farklılaştırmaya gidilmesi gibi hususlar, özellikle önemlidir.
İkinci olarak, “ücret yönetimi”nin (1) sistem ve (2) süreç olarak tanımlanması gerekir.
“Ücret Yönetimi Sistemi” (ÜYS), bir işletmenin İKY sisteminin diğerleriyle ilişkili bir “alt
sistemi”dir. ÜYS, (a) Ücret amaç ve politikaları, (b) Temel Ücret yapısı, (c) Ücret
(hesaplama-ödeme) sistemleri, (d) Aktörler ve (e) Çevre unsurlarından oluşur. “Ücret
Yönetimi Süreci” ise; ücret yönetimi sisteminin; (1) Kurulması (Plânlama ve Organizasyon),
(2) Uygulanması (Yürütme), ve (3) Kontrolü ve güncellenmesini içerir.
Sistem kurma aşamasında, İşletmenin genel ve İKY’ne dair stratejilerine göre
“Ücretleme amaç, strateji ve politikaları” belirlenmeli, bunlara göre “ücret yapı ve sistemleri”
oluşturulmalı, ücretlemede rol alacak “aktörler”in yetki ve sorumlulukları (organizasyon)
belirlenmelidir. Uygulama aşaması; ilgililerin bilgilendirilmesi; mevcut ücretlerin
oluşturulan yapıya uyumlaştırılması, dönemlik temel ücret artışlarının belirlenen yapıya
uygun olarak yapılması, ücret sistemine göre hak edilen toplam ücretin hesaplanması ve
ödenmesine dair faaliyetleri içerir. Son aşamada, uygulama sonuçları ve yaşanan değişmelere
göre sistemin kontrolü ve güncellenmesiyle ilgili faaliyetler gerçekleştirilir.
Başarılı bir ücretleme için, ücret yönetiminin bilimsel esaslara uygun bir “sistem ve
süreç” olarak ele alınması; öncelikli ve kritik bir öneme sahiptir.
Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
Kaynak:http://dd.com.tr/index.php/makalearastirmaroportaj/makaleler/ucretyonetimi-onemli-ama-ihmal-edilen-bir-konu/
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.

Ücret yönetiminin neden İKY’nin en önemli işlevlerinden biri olduğunu

2)
Ücretlerin önemine uygun bir biçimde yönetilebilmesi için öncelikle ne
yapılması gerektiğini belirtiniz.
3)

Ücret paketinin başlıca bileşenlerini belirtiniz.

4)
Ücret yönetimi sisteminin kurulması, uygulanması ve kontrolü aşamalarını
kısaca açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ücret, işgörenlerin emeğinin karşılığı olup, çoğu durumda çeşitli ücret bileşenlerinden
oluşan bir toplamı(paketi) ifade eder. Toplam ücret; temel(kök) ücret, değişken ücret ile ek
yarar ve sosyal yardımlardan oluşur. Ücret; örgütler/işverenler, işgörenler, hükümet ve toplum
açısından önemli bir faktördür.
Ücret yönetimi (ücretlendirme), insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevidir.
Ücret yönetimi, işletmenin amaç ve stratejilerine uygun ücret ve ödül sistemlerinin
kurulmasını ve uygulanmasını içerir. Bu süreçte, temel ücret yapısının oluşturulması, ücret
sistemlerinin tasarımlanması, ücretleme konusundaki görevlerin belirlenmesi; sonra da bu
şekilde oluşturulan ücret yönetimi sisteminin uygulanması söz konusudur.
Ücretlendirmede amaç, gerek duyulan sayı ve nitelikte işgörenin işletmeye çekilmesi,
bağlılık, tatmin ve motivasyonlarının sağlanması, böylece performanslarının geliştirilmesidir.
Ücret maliyetlerini kontol ile yasal ve diğer gereklere uymak ta ücretlemenin amaçları
arasındadır. Hizmet sektörünün gelişmesi, rekabetin artması gibi birçok değişme, ücret
yönetiminin önemini artırmaktadır.
Ücret politika, sistem ve uygulamaları; örgütün genel amaç ve stratejilerine uygun ve
katkı sağlar olmalıdır. Bunun için, ücretlerin hem işin hem de kişinin (potansiyel ve
performans) değerine uygun olması gerekir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi, ücret bileşenlerinden biri değildir?
Temel ücret
Performans ücreti (değişken ücret)
Yönetim tarzı
Ek yararlar
Sosyal yardımlar

2)
Ücretin, “işçinin iş sözleşmesinden doğan hakkı” olarak kabul edilmesi,
ücretin hangi açıdan tanımına girer?
a)
Sosyal siyaset açısından
b) İktisadi açıdan
c)
İş hukuku açısından
d) Toplumsal açıdan
e)
Hiçbiri
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi, ücret yönetiminin amaçlarından biri değildir?
İşgörenleri işletmeye çekmek,
İşgücü devrini artırmak,
İşgörenlerin bağlılığını artırmak,
Performansı artırmak,
Maliyetleri kontrol etmek,

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangi ücret bileşeni “dolaylı ücret” kapsamında değerlendirilir?
Kök ücret
Temel ücret
Değişken ücret
Ek yararlar
Hiçbiri

5)
“Ücret Yönetimi Sisteminin Oluşturulması” hangi yönetim işlevi veya
işlevleri kapsamında yer alır?
a)
Pazarlama
b) Üretim
c)
Muhasebe
d) İnsan Kaynakları Yönetimi
e)
Halkla İlişkiler
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi, ücret yönetimi sisteminin bir bileşeni değildir?
Ücret politikaları
Ücret sistemleri
Ücret yapıları
Brüt ücret
Hiçbiri
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7)
Ürün ya da zaman birimi başına belirlenen temel ücret düzeyini ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Ücret haddi
b) Brüt ücret
c)
Net ücret
d) Çıplak ücret
e)
Ücret geliri
8)
“Maddi olmayan ödül veya karşılıkların yeterli olması”; ücret düzeyleri
üzerinde nasıl bir etki yapar?
a)
Etki etmez
b) Önce düşürücü sonra yükseltici
c)
Önce yükseltici sonra düşürücü
d) Yükseltici
e)
Düşürücü
9)
Ücretler, enflasyon oranında artırıldığında; “gerçek ücret”te nasıl bir
değişiklik olur?
a)
Artar
b) Azalır
c)
Önce artar sonra azalır
d) Önce azalır sonra artar
e)
Değişmez
10) Ücretlendirmeye dair işlerin “stratejik bir yaklaşımla”, “işletmenin
stratejilerine uygun biçimde” ele alınması ve yürütülmesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Ücret yönetimi
b) Stratejik ücret yönetimi
c)
Ücret politikaları
d) Ücret planları
e)
Ücret yapısı

Cevaplar:
1)c, 2)c, 3)b, 4)d, 5)d, 6)d, 7)a, 8)e, 9)e, 10)b
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8. ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİ VE SÜRECİ 8

8

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Ücret Yönetimi Sistemi
8.2. Ücret Yönetimi Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret yönetimi sistemi hakkında bilgi veriniz.

2)

Ücret yönetimi sisteminin temel unsurları hakkında bilgi veriniz.

3)

Ücret yönetimi süreci hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ücret Yönetimi Sistemi ve
Süreci

Ücret yönetimini bir sistem
olarak daha iyi
kavrayabilmek

Okuyarak

Ücret Yönetimi Sistemi ve
Süreci

Ücret yönetimi sürecinin
başlıca aşamalarını
anlayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ücret yönetimi sistemi

•

Ücret yönetimi süreci
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Giriş
İşletmelerde çalışan işgörenlerin ücretlendirilmesine dair politika, yapı, sistem ve
uygulamaları kapsayan ücret yönetimi, bir sistem ve çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç
olarak incelenebilir. Konunun bu şekilde ele alınması, aslında ilgili yazın ve uygulamadaki bir
eksikliğin giderilmesine de katkı sağlayacaktır. Çünkü, özellikle Türk yazın ve
uygulamasında, ücret yönetiminin bir sistem ve süreç olarak ele alınması konusunda ciddi
eksiklikler vardır. Sistem ve süreç olarak ücret yönetiminin ele alınması, ücretlemeye dair
karar ve uygulamaların daha düzenli ve başarılı olmasına da katkı sağlayacaktır.
Ücret yönetimi, sistem ve süreç olarak ele alınabilir. Ücret yönetimi; ücret politikaları,
ücret yapıları ve ücret sistemleri ile aktörler gibi bileşenlerden oluşan bir sistem olarak
tanımlanabilir. Yine, sistemli olarak ele alındığında, ücret yönetimi, çeşitli aşamalardan
oluşan bir süreçtir. Sistem ve süreç olarak ÜY’nin unsurları ve aşamaları aşağıda ele
alınmıştır
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8.1. Ücret Yönetimi Sistemi (ÜYS)
Sistem olarak ücret yönetimi (ücretlendirme),örgütün İKY sisteminin bir alt sistemidir.
Her sistem gibi, ücret yönetimi sistemi (ÜYS) de çeşitli alt sistemlerden ve bileşenlerden
oluşur ve çevresi ile etkileşim içindedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi; ÜYS’nin başlıca
bileşenleri, Ücretleme amaç ve politikaları, Ücret Yapıları, Ücret Sistemleri, Aktörler ve
çevre olarak sıralanabilir.
ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİ (ÜYS)
AMAÇ VE
POLİTİKALAR

ÜCRET
YAPISI

İÇ
ÇEVRE
AKTÖRLER

DIŞ
ÇEVRE

ÜCRET
SİSTEMLERİ

Şekil 6: Ücret Yönetimi Sistemi
Ücret yönetimi sistemini oluşturan başlıca bileşenler aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

8.1.1. Ücret Politikaları
Ücret politikaları, ücretleme sürecinde izlenecek yolu belirleyen temel kararlardır.
Ücret yapı ve sistemleri, ücretlemede görev yapacak aktörlerin yetki ve sorumlulukları, bu
politikalara uygun olarak belirlenir.
Belirlenen amaçlara nasıl ulaşılacağını tanımlayan ücret strateji ve politikaları, ücret
yönetimi sisteminin temel unsurlarındandır. Ücret yönetimi sistemini, ilgili felsefe, strateji ve
politikalar biçimlendirir.
Ücret yönetiminde, öncelikle ücretlemeye ilişkin strateji ve politikaların belirlenmesi
gerekir. ÜYS’nin diğer temel unsurları olan ücret yapıları ve ücret sistemlerinin nasıl olacağı
ile aktörlerin rollerinin neler olacağı, ücret politikalarının rehberliğinde şekillendirilmelidir.
Ücret stratejisi, işletme amaçlarının başarılmasına ve paydaşların ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlayacak ücret politika, uygulama ve süreçlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması için uzun dönemde örgütün ne yapmak istediğini tanımlayan bir niyet ifadesidir.
Ücret stratejisi, ücret politika, uygulama ve süreçlerinin geliştirilmesi için amaç duygusu, yön
ve çerçeve sağlar.
Ücret felesefesi, bir örgütün ödüller konusunda sahip olduğu genel değer ve
inançlardır. Bunlar, ücret yönetimi sisteminin temelini oluşturan ve onu şekillendiren
varsayımlardır. Ödül felesefeleri, genellikle rehber ilkeler şeklinde ifade edilir.
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Ücret stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, aslında stratejik ücret yönetiminin
özünü oluşturan bir süreçtir. Bu süreçte, önce, ücretleme açısından iç ve dış çevre
koşullarının analiz edilmesi gerekir. Çevresel analiz, örgüt dışı çevre yanında, ücret yönetimi
alt sistemini kuşatan iç çevrenin analizini de içerir. Bu bağlamda, dış ekonomik, sosyal,
siyasal vb. etmenler yanında; örgütün genel amaç ve stratejileri, insan kaynakları strateji ve
sistemleri de gözden geçirilir. Bu analize dayalı olarak işletmenin ücretleme amaç ve
stratejileri ile bunlara uygun politikaları belirlenir. Belirlenen strateji ve politikalar, çevresel
talepler ve baskılar ile örgütsel ve insan kaynaklarına ilişkin amaç ve stratejilere uygun
olmalıdır.
Daha sonra, belirlenen amaç, strateji ve politikalara uygun olarak, ücret yapı ve
sistemleri tasarımlanır ve uygulanır. En son olarak ta, politika, yapı ve sistemler; koşulların
ve stratejilerin değişmesine bağlı olarak tekrar gözden geçirilerek gerekli değişiklikler
yapılır.
Politikalar, belirlenen amaçlara ulaşmak için izlenmesi gereken yolu, uyulması
gereken ilkeleri içeren genel planlardır. Ücret politikaları da, ücret felsefesine, amaçlarına
ve stratejisine uygun olarak hangi ücretleme sistem ve süreçlerinin nasıl tasarımlanması ve
yönetilmesi gerektiğini gösteren ilkelerdir. Bu politikalar, önemli ücretleme konularına ilişkin
yol gösterici ilke kararlarıdır.
Politikalar, İK yöneticileri ve diğer yöneticiler için özel veya tekrarlayan
ücretlendirme konularının nasıl ele alınacağı konusunda rehber vazifesi görür. Politikalar,
belirli bir esneklik içinde, farklı durumlarda farklı kişilerce tutarlı kararlar verilmesini
sağlarlar.
Ücret yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve işletilmesi sürecinde, sistemin temel
unsurlarına ilişkin belirli politikaların belirlenmesi gerekir.
Ücret politikaları, aşağıdaki konularla ilgili olabilir:
Toplam ücretin (ücret paketinin) hangi bileşenlerden oluşacağı ve her bir
bileşenin oranının ne olacağı,
-

Temel ücret yapısının hangi ölçütlere(kriterlere) dayalı ve nasıl olacağı,

-

Ücret düzeylerinin piyasaya kıyasla nasıl olacağı,

-

Bireysel ücretlerin neye göre ve nasıl hesaplanıp, ne zaman ödeneceği,

alınacağı,
-

İşgörenlerin performans ve katkılarının ücretlemede ne ölçüde ve nasıl dikkate
Temel ücret artışlarının ne zaman, neye göre ve nasıl yapılacağı,
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Ücret yönetimi sisteminin oluşturulması, uygulanması ve devamlılığının
sağlanmasında kimlerin hangi yetki ve sorumlulukları yerine getireceği,
-

Ücretleme konusunda “gizlilik” mi, yoksa “açıklık” politikası mı izleneceği,

Görüldüğü gibi, temel veya stratejik ücret politikaları, ücret yönetimi sistemini
oluşturan ve biçimlendiren temel unsurlarla ilgilidir. İlgili görüşler ışığında temel ücret
politikaları, öz olarak aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:
-

Ücret yapısına ilişkin politikalar

-

Piyasaya göre ücret düzeylerine ilişkin politikalar

-

Toplam ücret paketinin bileşimine ilişkin politikalar

-

Ücret-performans(katkı) ilişkisine dair politikalar

-

Ücret yönetimi sisteminin yönetimine(işletilmesine) ilişkin politikalar

Ücret yapısına ilişkin politikalar, örgüt içi ücret adaletini veya iç eşitliği sağlama
amacı doğrultusunda ücret düzey ve farklılıklarının belirlenmesiyle ilgilidir. Bu konuda
işletmeler, işin değerine veya kişilerin beceri ve yetkinlik düzeyine (veya her ikisine) göre
ücretleri farklılaştırmayı öngören yapıları benimseyebilirler. Yine, düzeyler arası ücret
farklılığının az olduğu “basık” veya farklılığın çok olduğu “dik (hiyerarşik) bir yapı
benimsenebilir. Ayrıca, ücret derece ve aralıklarının nasıl olacağı da yapılara ilişkin önemli
bir politika konusudur.
İşletme içi ücret düzeylerinin, eşdeğer iş ve işgörenlerin “piyasa ücret düzeyleri”ne
göre konumunun ne olacağı diğer bir temel politika konusudur. İşletmenin dış rekabete karşı
tutumunu veya rekabetçi pozisyonunu tanımlayan bu hususta işletmelerin
benimseyebilecekleri üç tipik politika vardır. Bunlar;
(1)Yüksek (önder),
(2) Eşit ve
(3) Düşük ücret politikasıdır. Bunlarda ilkinde, işletme ücret düzeylerinin piyasa
ortalamalarının üzerinde; üçüncüsünde ise, altında belirlenmesi söz konusudur. Eşit ücret
politikası ise, piyasa ortalamaları civarında ücret verilmesini öngören; dış eşitliği sağlayan ve
piyasanın baskısıyla da desteklenen yaygın bir politikadır.
Ücret paketinin bileşimi, yani, toplam ücret içinde temel ücret, performansa dayalı
değişken ücret, ek yararlar ve sosyal yardımlar şeklinde sınıflandırılan ücret bileşenlerinin
miktar ve oranının ne olacağı da, önemli bir politika konusudur.
İşgörenlerin işletmeye sağladıkları katkı veya gösterdikleri performans ile ücretin nasıl
ilişkilendirileceği, “ücret sistemleri”yle ilgili stratejik bir karar konusudur. Bu konuda,
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kişilerin performans ve katkılarını pek hesaba katmayan “geleneksel zaman” ücreti ya da cari
ücretlerde kişilerin performansını dikkate alan “özendirici ücret sistemleri”nin uygulanması
benimsenebilir. İşgörenlerin katkı ve performansları ile ücretlerin ne oranda ve nasıl
ilişkilendirileceğine ilişkin politikalar da, benimsenen strateji ve amaçlara uygun olmalıdır.
Ücret yönetimi sisteminin işletilmesi ve yönetilmesi de, stratejik bir karar veya
politika konusudur. Ücretlemede başarılı olmak için, sadece “uygun bir sistem”in
tasarımlanması veya oluşturulması yeterli değildir. Kurulan bu sistemin uygun biçimde
yönetilmesi veya işletilmesi de gerekir. Ki, ücret yönetimi sisteminin devamı ve güncelliği
sağlanabilsin. Ücretleme amaç, strateji, poltika ve yapılarının işgörenlere bildirilmesi,
dönemlik ücret artışlarının neye göre, nasıl ve kimlerce yapılacağı, ücretleme konusunda
“açıklık (şeffaflık)” mı, yoksa “gizlilik politikası” mı izleneceği, ücret yapı ve sistemlerinin
kimlerce nasıl güncelleneceği, ücretlerin hesaplanması ve ödenmesiyle ilgili görevlerin
kimlerce yerine getirileceği vb. konular, sistemin yönetilmesi ve devamının sağlanmasına
ilişkin konular arasındadır.

8.1.2.Ücret Yapıları
Ücret yönetimi sisteminin ikinci temel unsuru, ücret yapılarıdır. Ücret yapıları, işletme
çalışan işgörenlerin temel ücret veya maaşlarının, neye göre, ne kadar ve nasıl
farklılaştırılacağını belirleyen planlardır. Temel ücretlerin tplam ücret içindeki payının
büyüklüğü ve diğer ücret bileşenlerine etkisinin önemi dolayısıyla, temel ücret yapıları “ücret
adaleti veya eşitliği”ni ve buna bağlı yararları sağlama bakımından altyapısal bir öneme
sahiptir.
Ücret yapıları, işe veya kişilerin beceri ve yetkinliklerine dayalı olabilir. Ücret
farklılıkları; işe dayalı yapılarda “işgörenlerin üstlendikleri işlerin değerine göre”; kişiye
dayalı yapılarda da işgörenlerin sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin çeşitlilik ve düzeyine
göre belirlenir.
Ücret yapıları, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

8.1.3. Ücret Sistemleri
ÜYS’nin bir diğer bileşeni, ücret sistemleridir. “Ücret planları” diye de adlandırılan bu
sistemler, ödeme dönemleri itibarıyla “bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin
düzenlemeleri” ifade eder.
İlgili yazın ve uygulamada, çok sayıda ücret sistemine rastlanılmaktadır. Bununla
birlikte, ücret sistemlerini “özendirici(teşvikli) olan ve olmayan ücret sistemleri” diye iki
başlık altında ele almak, yaygın bir yaklaşımdır. En tipik örneği “zamana dayalı ücret” olan
teşvikli olmayan sistemlerde, ücret paketinde veya hesabında “performans ücreti”ne yer
verilmez. Özendirici sistemlerde ise “prim vb. isimlerle anılan performans ücreti de hesaba
katılır.
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Ücret sistemleri de ilgili ünitede ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

8.1.4. Ücret Yönetimi Sistemiyle İlgili Aktörler
Ücret yönetimi sisteminde “aktörler”, sistemin kurulması, işletilmesi, kontrolü ve
güncellenmesi gibi süreçlerde rol alan/alacak kişileri ifade eder.
Ücret yönetimi sisteminin aktörleri arasında ilk akla gelenler; üst yöneticiler, insan
kaynakları yönetici ve uzmanları, birim yöneticileri, diğer işgörenler ve dış uzmanlar olarak
sıralanabilir.
Üst yöneticiler, genellikle stratejik ücretleme kararlarının alınmasında ve sistemin
takip ve kontrolünde rol alırlar.
İnsan kaynakları yöneticileri, sistemin kurulması, yürütülmesi, kontrol ve
güncellenmesinde “işlevsel sorumluluğa” sahiptir. İnsan kaynakları uzman ve görevlileri de
bu süreçte önemli roller üstlenir.
Birim yöneticileri, özellikle sistemin kurulması ile kendi birimlerindeki işgörenlerin
bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi süreçlerine katkı sağlama gibi önemli rolleri
yerine getirirler.
Diğer işgörenler; iş analizleri ve iş tanımlarının hazırlanması, iş değerlemesinin
yapılması, ücretlerin hesaplanması ve ödenmesi için girdi niteliğindeki devam ve performans
bilgilerinin doğru biçimde sağlanması gibi görevleri yerine getirirler.
Dış uzmanlar, özellikle, sistemin kuruluşunda ve önemli değişiklikler yapıldığında,
bilgi ve uzmanlıklarından yararlanılan kişilerdir. Sözgelimi, “iş değerlemesine dayalı olarak
ücret yapılarının oluşturulması, ücret sistemlerinin tasarımı, piyasa ücret araştırmalarını
yapılması ve raporlanması” gibi konular, dış uzmanlardan yararlanmayı gerektiren ücretleme
faaliyetleridir.
İşletme içinde ve dışında yer alan aktör ve faktörlerin oluşturduğu iç ve dış çevre de
ÜYS’ni etkiler. Üretim, finans, pazarlama gibi iç; işgücü piyasası, hükümet politikaları,
rakiplerin politika ve uygulamaları gibi dış faktörlerin durumu, ücret yönetimi sisteminin
oluşturulması, işletilmesi ve güncellenmesi süreçlerinde dikkate alınmalıdır.

8.2. Ücret Yönetimi Süreci
Ücret yönetimi, ücretlendirmeye ilişkin planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol
aşamalarını kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin özünde, Ücret Yönetimi Sistemi’nin
oluşturulması ve güncellenerek işletilmesi (uygulanması) vardır. Bu bakış açısıyla, ücret
yönetimi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a)

Ücret Yönetimi Sisteminin oluşturulması(Planlama ve Örgütleme)
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b) Ücret yönetimi sisteminin uygulanması/işletilmesi (Yürütme)
c) ÜYS’nin kontrolü ve devamının sağlanması (Değerleme ve Kontrol)
Şekil 2’de verilen ücret yönetimi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıda öz olarak
açıklanmıştır (İlgili konular, ileriki ünitelerde ayrıntılı olarak ayrıca ele alınmıştır).

8.2.1. Ücret Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
Ücret yönetimin bu ilk temel aşamasında, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:
a) Amaç ve Politikaların Belirlenmesi: Ücretleme sürecinde, öncelikle örgüt ve
çevre analizleri yapılarak, örgütün ücretlemeye ilişkin amaçları ve bu amaçlara ulaşmada
izleyeceği politikalar belirlenmelidir.
b) Temel Ücret yapısının oluşturulması: Bu adımda, işler ve işgörenler itibarıyla
temel ücret düzeylerinin ve farklılıklarını tanımlayan ücret yapısı oluşturulur. Temel Ücret
yapısının oluşturulması, ÜYS’nin oluşturulmasında öncelikli ve alt yapısal bir öneme sahiptir.
Ücret yapıları, genellikle iş değerlemesi ve ücret araştırmsı verilerinden yararlanılarak
oluşturulur.
c) Ücret sistemlerinin oluşturulması: Ücret sistemleri, ödeme dönemleri (örneğin
aylar) itibarıyla bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenleme veya
plânlardır.
Ücret sistemleri, işgörenlerin temel ücret haddi, ücret paketinin bileşimi, devam
(mesai) ve performans durumu ile ilgili verilere dayalı olarak dönemlik toplam ücretin nasıl
hesaplanacağı ve ödeneceğini gösterir. Örneğin, bir işçinin aylık toplam ücretinin belirlenmesi
için, saatlik kök ücretinin ne olduğu, ayda ne kadar çalıştığı, yasal vb. gerekler sonucu
verilmesi gereken ek yararlar ve sosyal yardımların neler olduğu; “performansa dayalı bir
ücret sistemi” uygulanıyorsa, aylık performansının ne olduğu ve bunun ücrete nasıl
yansıtılacağı gibi hususların tanımlanması gerekir ki tüm bu işlemler, ücret sistemlerinin
oluşturulmasıyla ilgilidir.
d) Ücretleme işlevine ilişkin görev ve sorumlulukların (organizasyonun)
belirlenmesi: Burada, ÜY sürecindeki iş ve görevlerin kimler tarafından, nasıl bir yetki ve
sorumluluk dağılımı içinde gerçekleştirileceği üzerinde durulur. Genel olarak bakıldığında;
ÜYS’nin uygulanmasına ilişkin görevlerin büyük ölçüde İKY birimi tarafından yerine
getirildiği; bu süreçte özellikle muhasebe-finans gibi işlevler ile hat yöneticilerinin de çeşitli
roller üstlendiği gözlenmektedir. Sistemin oluşturulması konusunda ise, sözü edilen aktörler
yanında, “üst yönetim”, dış danışman ve uzmanlar, işgören/sendika temsilcileri vb.nin de
devreye girdiği görülmektedir.

180

ÇEVRESEL VE ÖRGÜTSEL
FAKTÖRLER VE KOŞULLAR

İŞLETME VE İKY AMAÇ VE
STRATEJİLERİ

ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİNİN (ÜYS) OLUŞTURULMASI
AMAÇLAR VE ÜCRET POLİTİKALARI
TEMEL
ÜCRET
DEĞİŞKEN
ÜCRET

TEMEL ÜCRET YAPISI:

İŞ DEĞERLEMESİ

-İŞ KADEMELERİ-ÜCRET DÜZEY ve
ARALIKLARI

ÜCRET ARAŞTIRMASI

ÜCRET SİSTEM(LER)İ:

ORGANİZASYON: GÖREV VE
SORUMLULUKLAR

EK YARARL. /
SOSYAL
YARDIMLAR

ÖRGÜT-İŞ-SÜREÇİŞGÖREN
ANALİZLERİ

UYGULAMA: ÜYS’NİN İŞLETİLMESİ
İLETİŞİM: ÜYS konusunda ilgililerle iletişim
ÜCRET YAPISI:

1) BİREYSEL ÜCRETLERİN YAPIYA UYUMUNUN
SAĞLANMASI
2)DÖNEMLİK TEMEL ÜCRET ARTIŞ VE AYARLAMALARI

ÜCRET SİSTEMLERİ:
TEMEL ÜCRET HADLERİ, ÜCRET PAKETİ, DEVAM VE
PERFORMANS DURUMLARINA GÖRE İŞGÖREN
ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

DEVAM TAKİBİ,
PERFORMANS
DEĞERLEME,ÜCRET
ARAŞTIRMASI,
YASAL
DÜZENLEMELER VE
SÖZLEŞMELER

DEĞERLEME-KONTROL: SİSTEMİN DEVAMININ SAĞLANMASI
- Uygulama sonuçlarına ve yaşanan değişmelere göre ücret yapı ve
sistemlerinde gerekli güncellemelerin yapılması ve sistemin devamının
sağlanması

Şekil 7: Ücret Yönetimi Süreci (©acar,2008)
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8.2.2. Ücret Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi (İşletilmesi)
Temel ücret yapısının (düzeyleri ve farklılıkları) belirlenmesi, ücret sistemlerinin
tasarımlanması ve ücretlemeye ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesi ile ÜYS
kurulmuş olur. Uygulama aşamasında kurulan bu sistem işletilir. Uygulama, esas olarak ücret
yapısı ve ücret sistemlerinin uygulanmasını içerir.
Ücret yapısına ilişkin uygulama;
• Mevcut (düşük ve yüksek) ücretlerin öngörülen yeni yapıya uyumunun sağlanması,
• Temel ücret tespit, teklif, artış ve ayarlamalarının yapıda öngörülen ücret sınırlarına
uygun olarak gerçekleştirilmesini içerir.
Ücret sistemlerine ilişkin uygulama ise;
• İşgörenlerin temel ücret hadleri, devam ve performans durumları ücret paketinin
bileşimini dikkate alarak ödeme dönemleri itibarıyla toplam ücretlerinin hesaplanması ve
ödenmesine dair “bordrolama” diye de adlandırılan faaliyetleri içerir.

8.2.3. Ücret Yönetimi Sisteminin Kontrolü ve Güncellenmesi
Her sistem gibi ÜYS’nde de uygulamaların ve sonuçlarının kontrolü ve değerlenmesi
gerekir. Burada hedef, amaçlar ve plânlar ile uygulama sonuçlarını karşılaştırmak, elde edilen
sonuçlara ve işletmede ve çevrede yaşanan değişmelere göre, ücret politika, yapı ve
sistemlerinde gerekli değişiklikleri yaparak sistemin devamlılığını sağlamaktır.
Bu konunun daha iyi anlaşılması için, ücret politikaları, ücret yapısı ve ücret
sistemleriyle ilgili birer örnek verilebilir: Piyasaya göre “yüksek ücret politikası” uygulayan
bir işletme, piyasadaki durgunluk ve talepdeki daralmaya bağlı olarak ücret seviyelerini
düşürerek, “eşit ücret politikası”na geçebilir. İşletmede yeni bölümler açılmış ve yeni işler
ortaya çıkmışsa, bu işlerin de analiz edilip tanımlanarak iş değerlemesinin yapılması, göreli
değerlerine göre bu işlerin “ücret yapısı”nda uygun kademelere yerleştirilmesi ve o işlerde
çalışanların ücretlerinin de yapıya göre belirlenmesi de, bir güncelleme örneğidir. Satış
personeline uygulanan “prim oranları”nın beklenen satış artışını gerçekleştirmediği, bunun da
“primlerin düşüklüğü”nden kaynaklandığı tespit edilmişse, “primlerin yükseltilmesi” yoluna
gidilmesi de bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Sistemin takip ve kontrolü, genellikle yöneticiler, iç denetim uzmanları ve bazı dış
yetkili ve uzmanlarca yerine getirilen görevleri içerir.
İleriki bölümlerde, ücret yönetimi sisteminin temel unsurları olan ücret yapıları ve
ücret sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin konular daha ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
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Uygulamalar
VİCAT GRUBU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İSA METİN GÜDEN İLE
ÜCRET YÖNETİMİ KONUSU ÜZERİNE YAPILAN RÖPORTAJ
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1974 yılında Konya'da doğdum. İlk-orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladım. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1997 yılında mezun
oldum. Holding, bankacılık ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli
şirketlerde İnsan Kaynakları, Kurumsal Pazarlama ve İthalat - İhracat konularında uzmanlık
ve yöneticilik yaptım. 2002 yılında başladığım Konya Çimento İnsan Kaynakları Müdürlüğü
görevine 2004 yılından itibaren Fransa merkezli çok uluslu Vicat Grubu'nun aralarında Konya
Çimento'nun da bulunduğu Türkiye’de Kurulu bulunan çimento, hazır beton, agrega ve
hizmet şirketlerinden sorumlu İK Müdürü pozisyonunda devam etmekteyim. Konya
bölgesinde 5 yıldır Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsilciliği
görevini de yürütmekteyim; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile bu kurul bünyesinde
oluşturulan Denetleme Kurulunda TİSK'i temsilen görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk
babasıyım.
Konya Çimento'da uygulanan ücret yönetimi sistemi hakkında genel hatlarıyla bilgi
verebilir misiz?
1954 yılında temelleri atılmış,1963 yılında faaliyete geçmiş, 1991 yılında çoğunluk
hisseleri Fransa merkezli ve başta Fransa olmak üzere ABD, İsviçre, İtalya, Mısır, Senegal,
Mali, Kazakistan, Hindistan ile birlikte Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Vicat Grubuna
devredilmiştir. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmekte olan, İSO tarafından yapılan
Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu arasında 321. sırada yer alan bir şirketiz. Çimento ve hazır
beton sektöründe 330 çalışanımız ile İç Anadolu'nun en büyük çimento şirketi konumundayız.
Şirketimizde personel ücretleri brüttür. Temelde ücretlerin ana kısmı sabit olsa da değişken
bir bölümü de vardır. Yılsonlarında şirket bütçe hedeflerinin gerçekleşme oranlarına paralel
olarak başta satış, pazarlama ve teknik birimlerimiz ile yönetim kadrolarımıza olmak üzere
beyaz yakalı çalışanlarımıza yönelik bir prim sistemimiz bulunmaktadır.
Nasıl bir ödüllendirme sistemi mevcut? Farklı uygulamalarınız var mı?
Bir önceki yıldan oluşturulan ve belli aralıklarla gözden geçirilen şirket hedeflerine
ulaşılması ödüllendirme sistemimizin ana kriteridir. Şirket hedeflerimiz birimlere
paylaştırılmaktadır. Ortaya çıkan başarının bireylerden öte ekiplerin olduğuna inanıyoruz.
"Ayın çalışanı" gibi, kişiyi, bireyselliği öne çıkaran bir değerlendirme anlayışımız yoktur. Öte
yandan, üstün performans sergileyen bir personelimizi de mutlaka takdir etmeye çalışıyoruz.
Bu maddi olabildiği gibi aile üyeleri ile birlikte güneyde 5 yıldızlı her şey dahil bir hafta sonu
tatili de olabiliyor. 2009'da istediğimiz gibi ilerleyememiş ama 2010 yılı içerisinde
geliştirmeyi hedeflediğimiz öneri sistemimiz ile birlikte çalışanlarımızın sürece katılımlarını
pekiştirecek, yenilikçi öneri ve görüşlerini paylaşmayı teşvik edecek bir sistematiğe
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kavuşacağız. Ayrıca, kıdemi teşvik etmeye yönelik de bir prim sistemimiz bulunmaktadır. Bu
her 5 senede bir kez ödenen ve 1-2,5 maaş arasında değişen bir miktar olup tüm personelimize
sunulmakta olan bir uygulamamızdır.
Ücretin motivasyon ve ödüllendirme çalışmaları üzerindeki etkisi hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Bir ücret karşılığında çalışan kişinin temelde ücretten kaynaklı olarak bir motivasyona
sahip olması doğaldır. Öte yandan, bir çalışanın işyerine bağlılığını sadece ücret miktarı ve
özendirici uygulamalara bağlamanın doğru olmayacağını düşünüyorum. İşletmedeki ücret
sisteminin adil olmasının, ücretin ödeme tarihlerindeki istikrarın, kişinin uzun vadeli planlar
yapabilecek şekilde kurumuna güven duyabilmesinin, çok klasik bir değerlendirme olacak
belki ama kişinin yaptığı işe katkısından dolayı yöneticisi tarafından iletilen bir iltifatın bile
motivasyon üzerinde en az ücret kadar etkili olacağına inanıyorum.
Çalışanlara sağladığınız sosyal haklar ya da avantajlar neler?
Yukarıda ifade ettiklerime ek olarak, 2010 yılında hayata geçen bir Özel Sağlık
Sigortası paketimiz bulunmakta. Şef ve üzeri çalışanlarımıza sunduğumuz bu imkanı gelecek
yıl genişleterek tüm beyaz yakalı personelimize sunmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımıza
porselen tabaklarda servis edilen alternatif menülü yemek ve fabrikamıza ek bir ulaşım
aracına ihtiyaç duyulmadan ulaşılacak şekilde yaygınlaştırılmış servis araçlarımız ile ulaşım
hizmeti sunuyoruz. Ayrıca bazı pozisyonlarımız için lojman, şirket aracı, şirket hatlı telefon
gibi imkanlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında evlilik, doğum, yakınların vefatı gibi
durumlar için ek ücretli izinler, sosyal yardım ödemeleri ile yüksek lisans ve doktora
programlarına katılımların desteklendiği bir yönetim anlayışımız vardır.
Ücret ve ödüllendirme politikalarınızın çalışanların işe bağlılığını ne ölçüde
etkilediğini düşünüyorsunuz? Çalışanlarınız üzerinde olumlu / olumsuz etkileri ne yönde
oluyor?
Şirketimizde personel devir hızı oldukça düşüktür. Genelde işyerimizden ayrılmalar
emeklilik nedeniyle olmaktadır. Her gün muhtelif kanallardan (web sitemiz, faks, şahsen, email, vb) ortalama 10-15 iş başvurusu almaktayız. Bir ağır sanayi tesisi olmamız, vardiya
düzeninde 24 saat üretim yapıyor olmamıza rağmen bu istikrarlı yapının kurumsal ve güçlü
kimliğimizin yanı sıra, personelimizin gelecek planlarını endişesizce yapabilmelerine,
faaliyette bulunduğumuz bölgelerin standartları ile kıyaslandığında tatmin edici bir gelir
düzeyine sahip olmalarına, yöneticileri tarafından takdir edilip süreçlere dahil edilme
konusundaki tatminlerine bağlıyorum. Bir yönetimin başarısının, işyerini kendisine
aitmişçesine çalışan bir işgücü oluşturabilmesinde gizli olduğuna inanıyorum. Genç, dinamik,
yüksek nitelikli, sürekli gelişimi hedefleyerek geleceğe güvenle bakacak bir işgücü
potansiyeliyle Avrupa'nın değil dünyanın üretim üssü olabilmeyi başaracak bir Türkiye hayal
değildir.
Kaynak: http://hrmbulten.blogspot.com.tr/search?q=%C3%BCcret
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Uygulama Soruları
1)

Konya Çimento’da uygulanan ücret yönetimi sistemi hakkında bilgi veriniz.

2)

Konya Çimento’da uygulanan ödüllendirme sisteminin ana kriteri nedir?

3)
Konya Çimento’da çalışanlara sağlanan sosyal haklar ve avantajlar konusunda
bilgi veriniz.
4)
Konya Çimento’da uygulanan ücret
çalışanların işlerine bağlılığındaki etkisini açıklayınız.

ve

ödüllendirme

politikalarının,
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşgörenlerin emeğinin karşılığı olup, çoğu durumda çeşitli ücret bileşenlerinden oluşan
bir toplamı (paketi) ifade eden ücret, aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin en önemli
işlevlerinden biridir. Ücret yönetimi (ücretlendirme) başlığı altında, işletmenin amaç ve
stratejilerine uygun ücret ve ödül sistemlerinin kurulması ve uygulanması incelenmektedir.
Ücretlemeyle ilgili belirlenen amaçlara nasıl ulaşılacağını tanımlayan ücret strateji ve
politikaları, ücret yönetimi sisteminin temel unsurlarındandır. Ücret yönetimi sistemini, ilgili
felsefe, strateji ve politikalar biçimlendirir.
Ücret yönetimi sisteminin ikinci temel unsuru, ücret yapılarıdır. Ücret yapıları, işletme
çalışan işgörenlerin temel ücret veya maaşlarının, neye göre, ne kadar ve nasıl
farklılaştırılacağını belirleyen planlardır. Temel ücretlerin toplam ücret içindeki payının
büyüklüğü ve diğer ücret bileşenlerine etkisinin önemi dolayısıyla, temel ücret yapıları “ücret
adaleti veya eşitliği”ni ve buna bağlı yararları sağlama bakımından altyapısal bir öneme
sahiptir.
ÜYS’nin bir diğer bileşeni olan ücret sistemleri ise ödeme dönemleri itibarıyla
“bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemeleri” ifade etmektedir.
Bunun yanında ücret yönetimi, ücretlendirmeye ilişkin planlama, organizasyon,
yürütme ve kontrol aşamalarını kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin özünde, Ücret Yönetimi
Sistemi’nin oluşturulması ve güncellenerek işletilmesi (uygulanması) vardır. Bu bakış açısıyla
ücret yönetimi sürecinin başlıca aşamaları; a)Ücret Yönetimi Sisteminin oluşturulması
(planlama ve örgütleme), b)Ücret yönetimi sisteminin uygulanması/işletilmesi ve c)ÜYS’nin
kontrolü ve devamının sağlanması (değerleme ve kontrol) şeklinde sıralanabilir.
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Bölüm Soruları

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimi sisteminin unsurlarından biri
değildir?
Net ücret
Ücret stratejileri
Ücret yapıları
Ücret sistemleri
Hiçbiri

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi ücret politikaları konularından değildir?
Toplam ücretin hangi bileşenlerden oluşacağı
Ücret düzeylerinin piyasaya kıyasla nasıl olacağı
Temel ücret artışlarının ne zaman, neye göre ve nasıl yapılacağı
Asgari ücretin nasıl belirleneceği
Bireysel ücretlerin neye göre ve nasıl hesaplanıp

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi temel ücret politikalarının başlıklarından biri
değildir?
Ücret yapısına ilişkin politikalar
Kamu sektöründe ücretlerin belirlenmesine ilişkin politikalar
Piyasaya göre ücret düzeylerine ilişkin politikalar
Ücret-performans (katkı) ilişkisine dair politikalar
Ücret yönetimi sisteminin yönetimine (işletilmesine) ilişkin politikalar

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Ücret yapıları ……………. ve …………….. dayalı yapılar olabilir.
Becerilere - yetkinliklere
İşe - becerilere
İşe - yetkinliklere
İşe - kişiye
Beceriye - kişiye

5)

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimi sisteminin aktörlerinden biri
değildir?
Üst yöneticiler
İK yöneticileri
Dış uzmanlar
Birim yöneticileri
Uluslararası kurumlar

1)

a)
b)
c)
d)
e)
6)

Ücret yapısına ilişkin politikalar, örgüt içi ücret adaletini veya iç eşitliği
sağlama amacı doğrultusunda ücret düzey ve farklılıklarının
belirlenmesiyle ilgilidir.

7)

İşgörenlerin işletmeye sağladıkları katkı veya gösterdikleri performans ile
ücretin nasıl ilişkilendirileceği, ücret yapılarıyla ilgili stratejik bir karar
konusudur.

8)

Ücret yönetimi sisteminin oluşturulmasında ilk aşama amaç ve
politikaların belirlenmesidir.
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9)

Ücret yönetimi sisteminin takip ve kontrolü, genellikle yöneticiler, iç
denetim uzmanları ve bazı dış yetkili ve uzmanlarca yerine getirilen
görevleri içermektedir.

10)

İşletmenin ücret düzeylerinin piyasa ortalamalarının
belirlenmesi, düşük ücret politikasını ifade etmektedir.

üzerinde

Cevaplar:
1)a, 2)d, 3)b, 4)d, 5)e, 6)Doğru, 7)Yanlış, 8)Doğru, 9)Doğru, 10)Yanlış
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9. PİYASA ÜCRET ARAŞTIRMALARI 9

9

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Piyasa Ücret Araştırmasının Tanımı ve Türleri
9.2. Piyasa Ücret Araştırmasının Amaçları ve Kullanım Alanları
9.3. Piyasa Ücret Araştırmasının Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Piyasa ücret araştırmasını tanımlayınız ve aşamalarını belirtiniz.

2)

Piyasa ücret araştırmasının amaçlarını ve kullanım alanlarını belirtiniz.

3)

Piyasa ücret araştırmasının aşamalarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Piyasa Ücret Araştırmaları

Başlıca ücret politikalarının Okuyarak
neler olduğunu anlayabilmek

Piyasa Ücret Araştırmaları

Piyasa ücret araştırmasını
tanımlayabilmek

Okuyarak

Piyasa Ücret Araştırmaları

Piyasa ücret araştırması
türlerini anlayabilmek

Okuyarak

Piyasa Ücret Araştırmaları

Piyasa ücret araştırmalarının
amaç ve yararlarını
öğrenebilmek

Okuyarak

Piyasa Ücret Araştırmaları

Biçimsel-sistemli bir piyasa
ücret araştırmasının hangi
aşamalardan oluştuğunu
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Piyasa ücret araştırmaları

•

Biçimsel-biçimsel olmayan piyasa ücret araştırmaları

•

Ücret politikaları
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Giriş
Ücret politikaları, ücret yapı, sistem ve süreçlerinin nasıl yönetileceğine ilişkin
yöneticilere yol gösteren ilke kararlarıdır. İşletmeler ve diğer örgütler, rekabetin hızla arttığı
bir süreçte, hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için, karar ve uygulamalarında, içinde
faaliyette bulundukları çevrenin (piyasanın) koşullarına uygun politikalar geliştirmek ve buna
göre davranmak, zorundadırlar. Bu doğrultuda işletmeler, çevrelerindeki diğer işletmelerin ve
kuruluşların ücretleme konusunda neyi, nasıl yaptığını öğrenmek amacıyla piyasa ücret
araştırması yapma ve ücretlemeye ilişkin politika, yapı ve sistemlerini elde edilen bilgiler
ışığında oluşturma ve ayarlama ihtiyacı hissederler. Bu ünitede, başlıca ücret politikaları ve
“piyasadaki rakiplerin ücretleme karar ve uygulamalarına ilişkin veri toplama çabaları” olarak
tanımlanan “piyasa ücret araştırmaları”, çeşitli yönleriyle incelenecektir.
Bir işletmenin ücret politika, yapı, sistem ve uygulamalarının rekabetçi olması için,
piyasa ücretlerinin izlenmesi ve dikkate alınması gerekir. Bunun için, özellikle piyasadaki
rakip işletmelerin hangi ücret politikalarını uyguladıkları, anahtar işlerde çalışan işgörenlere
ne kadar ücret verdikleri, toplam ücret paketi içinde hangi bileşenlere, ne oranda yer
verdikleri, dönemlik ücret artış oranlarını ne düzeyde tuttukları... vb. konusunda, çeşitli yol
ve yöntemlerle, veri-bilgi toplanması gerekir. Bu konuda, iş ilanları ve şirketlerin yıllık
raporlarındaki ücret bilgilerinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan istatistik,
faaliyet ve araştırma raporları vb. basılı malzemlerden yararlanılabileceği gibi, özel temaslar
yoluyla ve biçimsel piyasa ücret araştırmaları ile elde edilen verilerden de yararlanılabilir
Tüm bu veri toplama faaliyetleri “piyasa ücret araştırmaları” genel başlığı altında incelenir.
Piyasa ücret araştırmaları, özeellikle çevre koşullarına uygun ücret strateji, politika ve
sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması, kısaca stratejik ücret yönetimi açısından büyük
önem taşır.
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9.1. Piyasa Ücret Araştırmasının Tanımı ve Türleri
Geniş anlamıyla piyasa ücret araştırması; piyasadaki ücretleme uygulamalarına ilişkin
yukarıda örnekleri sayılan her türlü veri toplama faaliyetlerini içerir. Dar anlamda ise,
biçimsel(formel) ve sistemli olarak gerçekleştirilen veri toplama ve analiz çabaları, ücret
araştırması olarak adlandırılır. Bilimsel esaslara göre gerçekleştirilen biçimsel (formel) piyasa
ücret araştırmaları ile daha ayrıntılı, geçerli ve güvenilir veriler sağlanacağı bir gerçektir.
Genel bir bakış açısıyla piyasa ücret araştırması, belirli bir piyasadaki işverenlerin
ücret politika, sistem ve uygulamaları ile anahtar işlere ait ücret düzeylerine ilişkin bir veri
toplama ve analiz faaliyeti, olarak tanımlanabilir.
Ücret araştırmalarının özünde, piyasadan ücretlerle ilgili veri toplama vardır. Ancak
bu, tek-standart biçimde gerçekleştirilen bir veri toplama faaliyeti değildir. Ücret
araştırmaları, başvurulan veri kaynakları, benimsenen yöntem, araştırmanın kim(ler)
tarafından ve kimin için yapıldığı, hangi konularda veri toplandığı vb.ne göre
sınıflandırılabilir. Başlıca, piyasa ücret araştırması türleri, Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Ücret Araştırması Türleri
Araştırma
Yöntemine
göre

Başvurulan
Veri
Kaynağına
Göre

Araştırmanın
Kim(ler) İçin
Yapıldığına
göre

Araştırmayı
Kimin Yaptığına
göre

Biçimselsistemliolmayan
araştırmalar

Birincil
kaynak
Araştırması

Özel
Araştırmalar

İşletme tarafından
yapılan
araştırmalar

Biçimselsistemli
araştırmalar

İkincil kaynak
araştırması

Kulüp(grup)
Araştırmaları

İşletme dışı
(Uzman) kişi ve
Kuruluşlarca
yapılan
araştırmalar

Karma
araştırmalar

Kamuya Açık
Araştırmalar

Biçimsel araştırmalar, verilerin bilimsel yöntemlere göre toplanıp analiz edildiği
araştırmalardır. Biçimsel olmayan araştırmalarda ise, bilimsel yöntemlere uyulmaz.
Birincil kaynak (saha, alan) araştırmalarında; ücret verileri doğrudan ilgili
işletmelerden, bu işletmelerin ücretleme konusunda bilgili yönetici ve işgörenlerinden
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sağlanır. İkincil kaynak (yazın=literatür) araştırmalarında ise, veriler, çeşitli basılı, yazılı
yayınlardan elde edilir. Her iki kaynaktan yararlanmayı içeren “karma” araştırmalar da söz
konusu olabilir.
Özel araştırmalar, bir işletme için yapılır. Kulüp araştırmalarında ise toplanan veriler,
katılmacı işletmelerce paylaşılır. Kamuya açık araştırmalar ise, isteyen herkesin
yararlanmasına açık araştırmalardır.
Son olarak ücret araştırmaları, işletme tarafından veya işletme dışı (uzman) kişi ve
kuruluşlarca yapılan araştırmalar şeklinde sınıflandırılabilir.
Ücret araştırmalarını, benimsenen araştırma yöntemine göre sınıflandırmak ve
incelemek daha uygun bir yaklaşımdır. Bu nedenle, söz konusu araştırmalar, aşağıda;
(1) Biçimsel (sistemli) olmayan ücret araştırmaları,
(2) Biçimsel-sistemli ücret araştırmaları, başlıkları altında daha ayrıntılı olarak
incelenecektir.

9.1.1. Biçimsel-Sistemli - Olmayan Ücret Araştırmaları
Biçimsel-sistemli olmayan (informel) araştırmalar, belirli bir plân ve sisteme, bilimsel
araştırma yöntemlerine bağlı olmaksızın değişik yollarla piyasa ücret verilerinin toplanmasını
içerir. Bilimsel ve kapsamlı ücret araştırmalarının oldukça zor ve maliyetli olması veya
işletmenin sistemli araştırmalara gerek duymaması, bu tür araştırmalarla yetinilmesinin
başlıca nedenleridir.
Biçimsel olmayan araştırmalar, birincil, ikincil veya her iki türde kaynaklardan,
çoğunlukla işletmelerin kendi yöneticileri ve uzmanları tarafından veri toplanmasını içerir.
Birincil kaynaklara dayalı biçimsel olmayan araştırmalarda, piyasa ücret verileri; işletmeler
ve yöneticiler arasında çeşitli nedenlerle kurulan/varolan ilişki ve iletişimler (yüz-yüze,
telefonla, internet aracılığıyla kurulan ikili ilişkiler, iş-meslek ve sosyal amaçlı çeşitli
toplantılar..vb.) yoluyla toplanır/paylaşılır. İkincil kaynaklara dayalı veri toplamada ise,
piyasa ücret verileri; iş ilanları, kamuoyuna açıklanmış işletme raporları, genel ve mesleki
yayınlar, internet kaynakları vb.nden sağlanır. Belirli bir piyasadaki işletmelerin yönetici ve
uzmanları arasındaki temas ve ilişkilere dayalı araştırmalarda, biçimsel kulüp araştırmalarına
benzer şekilde, genellikle ücret verilerinin işletmeler arasında karşılıklı olarak paylaşılması
söz konusudur.
Biçimsel olmayan piyasa ücret araştırmaları, hemen hemen her işletmenin imkanlar
ölçüsünde yaptığı yaygın bir veri toplama biçimidir. Bu şekilde ücret verisi toplamak, fazla
uzmanlık, çaba ve maliyet gerektirmez. Ancak, bilimsel araştırma yöntemlerine uyulmadığı
için, toplanan verilerin geçerlilik ve güvenirliği; yani piyasadaki gerçek durumu yeterli ve
doğru biçimde yansıtma yeteneği oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte, biçimsel olmayan
yöntemlerle de olsa veri toplamak, piyasa ücretleri konusunda hiç bilgi sahibi olmamaktan
daha iyidir. Bu tür araştırmalar, ilgili yönetici ve uzmanların çevrelerinin geniş, ilişkilerinin
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düzenli ve güvene dayalı, araştırma beceri ve isteklerinin yüksek olması ölçüsünde, oldukça
yararlı sonuçlar verebilir.

9.1.2. Biçimsel-Sistemli Ücret Araştırmaları
Biçimsel ücret araştırmaları, önceden yapılan bir plana, sistemli ve bilimsel
yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilen ve daha geçerli ve güvenilir sonuçlar veren
araştırmalardır. Bu araştırmalar, (1)Araştırmanın planlanması, (2)Veri toplama, (3)Analiz ve
(4)Raporlama aşamalarını içerir.
Biçimsel(sistemli) piyasa ücret araştırmaları, aşağıdaki türlere ayrılır:
(1) Özel araştırmalar,
(2) Kulüp (grup veya dernek) araştırmaları,
(3) Uzman kişi ve kuruluşlarca yapılan dönemlik/yıllık araştırmalar.
Özel araştırmalar, işletmelerin kendileri için yaptıkları veya yaptırdıkları biçimsel
ücret araştırmalarıdır. Bu araştırmalara “özel” denilmesinin nedeni, araştırmanın
yapan/yaptıran işletmenin olanak ve ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve elde edilen veri ve
sonuçların kullanımının, sadece yapan/yaptıran işletmeye ait olmasıdır. Özel araştırmalar,
çoğunlukla birincil kaynaklardan (doğrudan piyasadaki işletmelerden) veri toplanmasını
içerir. Bununla birlikte, özel araştırmalar, planlanan araştırmanın amaç ve kapsamı için yeterli
ikincil(basılı ve yazılı) kaynağın bulunması durumunda, ikincil kaynaklara dayalı da olabilir.
Kulüp (grup veya dernek) araştırması ise, genellikle aynı işkolunda faaliyette bulunan
bir grup işletmenin standart bir formata göre ve düzenli olarak ücret verilerini paylaşmalarını
içerir. Bu tür araştırmalar, özel araştırmalara, diğer işletmelerin genellikle olumlu
bakmamasının bir sonucu olarak ta görülebilir. Kulüp araştırmaları, grup içinden bir
işletmenin önderliği ve sorumluluğu altında gerçekleştirilebilir. Bu durumda önder/sorumlu
işletme,
araştırmayı gerçekleştirir ve sonuçları gruptaki diğer işletmelerle paylaşır.
Araştırmayı yapma sorumluluğu, uzun süreli olarak grup içinden güçlü bir işletme tarafından
üstlenilebilir veya bu görev, işletmeler arasında dönüşümlü olarak yerine getirilebilir.
Kulüp araştırmaları, bir piyasa ve işkolundaki işletmeler arasındaki ilişki ve
işbirliğinin gelişmiş olduğu durumlara uygundur. Buna karşılık, piyasadaki işletmeler
arasında işbirliğinin zayıf, rekabetin şiddetli ve “gizlilik politikası”nın yaygın olduğu
durumlarda ise, bu tür araştırmalar pek mümkün değildir. Ayrıca, bazı durumlarda bu
araştırmaların “haksız rekabet” ile ilgili kural ve düzenlemelere aykırı görülme ve yasal
takibata uğrama olasılığı da vardır.
Biçimsel araştırmaların bir diğer türü, danışman/uzman kişi ve kuruluşlarca bilimsel
esaslara uygun olarak yapılan dönemlik
(örneğin, yıllık) araştırmalardır. Bu
araştırmalar, uzman kişiler, özel danışmanlık şirketleri, üniversite ve araştırma kurululuşları,
sendika ve meslek örgütleri, ilgili devlet ve hükümet kuruluşları vb. tarafından, genel bir
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formata göre yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalarda, veri toplama, analiz ve raporlama;
belirli bir işletmenin talebine göre değil, bazen oldukça geniş olarak tanımlanan piyasadaki
genel talebe uygun olarak tasarımlanır. Bu, özellikle kamu kuruluşlarınca yapılan ve genel
kullanıma açık olan araştırmalar için geçerli bir durumdur. Bu araştırmalarda, elde edilen ve
sunulan veriler, genellikle belirli bir işkolu ve coğrafi bölgeyle sınırlı alt piyasalardaki
durumu işletmelerin ihtiyaç duydukları ayrıntıda yansıtmayabilir. Buna karşılık, özellikle
yaygın biçimde örgütlenmiş belirli mesleki kuruluşlar ile özel kuruluşlarca, işletmelerin özel
ihtiyaçlarına daha uygun veriler sunulması söz konusu olabilmektedir. Fakat genellikle bu
araştırmalara ait sonuçların, işletmenin özel ihtiyaçlarına göre tekrar analiz edilmesi ve
düzenlenmesi gerekebilir.
Dış uzman kişi ve ticari kuruluşlarca yapılan araştırmalardan yararlanmak için
genellikle bir bedel ödemek gerekir. Ancak, özellikle kamu kuruluşları ve mesleki örgütlerce
yapılan kimi araştırmalardan yararlanmak, isteyen tüm işletmeler veya üyeler için bedelsiz
olabilir. Bu araştırmalardan yararlanırken, araştırmacı kişi veya kuruluşun “yeterlilik ve
güvenilirliği” ile verilerin güncelliğine, özellikle dikkat etmek gerekir.

9.2. Piyasa Ücret Araştırmasının Amaçları ve Kullanım Alanları
İşletmeler, değişik zamanlarda, farklı amaçlarla çeşitli piyasa ücret araştırmaları
yapabilirler veya yaptırabilirler. Bu araştırmaların ortak veya genel amacı,
(1) Piyasadaki diğer işverenlerin ücretleme politika, yapı, sistem ve uygulamalarına
ilişkin veri toplamak (piyasadaki durumu öğrenmek),
(2) Bu verilere göre işletmenin ücret politika, yapı, sistem ve uygulamalarını
belirlemek veya ayarlamaktır.
Başka bir deyişle, ücret araştırmalarının amacı, işletmenin piyasadaki durumu
öğrenmesini ve izlemesini mümkün kılmak; böylece ücretleme konusundaki karar ve
uygulamalarının daha isabetli, “stratejik” ve rekabetçi bir nitelik kazanmasını sağlamaktır.
Yukarıda belirtilen genel amaç çerçevesinde, piyasa ücret araştırmalarının öne çıkan
alt amaç veya hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
(1) Ücret düzeylerini ve artışlarını ayarlamak,
(2) Ücret yapısını oluşturmak ve ayarlamak,
(3) Ücret paketi içinde yer alan ücret bileşenlerinin miktar ve oranlarını ayarlamak,
(4) Rakiplerin ücret maliyetlerini tahmin etmek,
(5) Ücretlemeyle ilgili özel durum ve sorunlar için çözümler üretmek.
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Herhangi bir ücret araştırmasında, yukarıdaki amaçlardan biri, bir kaçı veya hepsi
hedeflenebilir.
İşletmeler ve diğer kuruluşlar, düzenli aralıklarla yaptıkları artışlarla ücret düzeylerini
ayarlarlar. Bu ayarlama ve artışlar, piyasa ortalamalarına göre tüm ücretlerde genel ve sabit
oranlı ya da değişken oranlı artışlar şeklinde olabilir. Değişken artışlar, ücretlerin kıdem ve
başarı (performans) düzeyleri, enflasyon oranı, işletmenin ödeme gücü gibi faktörlere bağlı
olarak işgörenlere farklı oranlarda zam yapılmasını ifade eder. Böylece, rakiplerin genel ücret
seviyeleri ile yaptıkları ve düşündükleri ücret artış (zam) oranlarını belirlemek ve buna göre
işletmenin ücret seviyelerini ve artışlarını ayarlamak, ücret araştırmalarının yapılma neden
veya amaçlarının başında gelir.
Piyasa ücret araştırmalarının önemli bir amacı da, işletmenin ücret yapısını (işlere ait
ücret düzey ve farklılıklarını) piyasaya göre ayarlamak, böylece ücretlemede “dış eşitliği”
sağlamaktır. Bunun için anahtar işlerin piyasa ücret düzeyleri ile ilgili verilerden yararlanılır.
Bu, özellikle işgören temininde ağırlıklı olarak dış kaynaklardan yararlanan piyasaya duyarlı
işletmeler için önemli bir amaçtır. Piyasa ücret yapısına ilişkin veriler, yapılan iş değerleme
sonuçlarının doğruluğunu(geçerliliğini) sağlamak için de kullanılır. Örneğin, işletmenin
yaptığı iş değerlemesi sonucunda, satış temsilciliği ve bazı sekreterlik işleri aynı iş grubuna
girmiş olabilir. Fakat söz konusu işlerin piyasa ücretleri oldukça farklılık gösteriyorsa, bu
işlerin doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini yeniden kontrol etmek uygun olacaktır.
Ayrıca iş değerleme sonuçları ve anahtar işlerin ortalama ücretlerine göre çizilen piyasa ücret
eğrisine göre, işletmenin ücret düzeylerine ilişkin (yüksek, eşit veya düşük ücret) politikasını
belirlemek te önemli bir amaçtır.
Genel olarak veya belirli iş grupları itibarıyla toplam ücreti (ücret paketi veya
karmasını) oluşturan ücret bileşenlerinin (temel ücret, değişken ücret, ek yararlar ve sosyal
yardımların) tutarını ve toplam içindeki payını piyasaya göre ayarlamak ta, ücret
araştırmalarının amaçları arasındadır. Ancak bu konuda sağlıklı veri toplamak, nisbeten
zordur.
Rakiplerin ücret maliyetlerini tahmin etmek ve buna göre işletmenin ücretlerini ve
ürün fiyatlarını ayarlamak, özellikle rekabetin yoğun olduğu işkollarında önemli bir amaçtır.
Rekabetin artması, standartlaşma ve hizmet sektörünün gelişmesi gibi değişmeler, ücret
maliyetlerinin fiyatlandırma ve kârlılık açısından önem ve etkisini artırmaktadır. Bu nedenle,
rakiplerin ücret maliyetlerini tahmin etmeye yönelik piyasa araştırmaları da önem
kazanmaktadır.
Yukarıda amaçlar dışında, ücretlemeye ilişkin özel durum veya sorunların piyasa
koşullarına uygun biçimde çözümü için de ücret araştırmalarından yararlanılabilir. Bu
durumlara örnek olarak,
-

Belirli bir iş veya iş grubu için başlangıç ücret hadlerini(seviyelerini) belirlemek,
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- Özellikle yeni ortaya çıkan ve aday bulmada zorluk çekilen işlerin ücretlerini ve
ünvanlarını belirlemek,
-

Anahtar işler için iş gereklerini(uygun işgören niteliklerini) belirlemek,

-

Toplu iş görüşmeleri için ücret teklifi oluşturmak,

- Genel ücret yapısı dışında istisnai ve özel durumda bulunan (danışmanlar, çağrı
üzerine çalışanlar, kısmi-esnek çalışma düzenlemelerine göre istihdam edilenler) işgörenlerin
ücretlerini belirlemek, ayarlamak,
Ücret araştırmaları, ücretlemede “dış eşitliği” sağlamak ve piyasaya göre örgütün
“rekabetçi konumunu” belirlemek için yararlanılan önemli bir araçtır. Bu araştırmalarda,
ücretlemeyle ilgili diğer veriler yanında esas olarak rakiplerin “ücret düzeyleri” ve “ücret
bileşenleri”ne ilişkin veriler toplanır. Bu verilerden yararlanılarak, hem “ücret maliyetlerini
kontrol etme” hem de “uygun işgörenleri cezbetme ve elde tutma” amaçlarına hizmet edecek
şekilde işletmenin ücret yapısı ve düzeyleri oluşturulur.

9.3. Piyasa Ücret Araştırmasının Aşamaları
Sistemli ve biçimsel açıdan piyasa ücret araştırması, birbirini izleyen aşamalardan
oluşan bir süreçtir. Bu aşamalar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1) Planlama
2) Veri Toplama
3) Analiz ve Raporlama
4) Elde edilen sonuçların (bilgilerin) kullanılması
PLANLAMA:

VERİ TOPLAMA:

Amaç, kapsam,
yöntem,

-

Anket
Mülakat
Yayın ve raporlar
Karma yöntem

ANALİZ VE
RAPORLAMA:
BİLGİLERİN
KULLANILMASI: İşletmenin
ücret politika, yapı, sistem ve
ugulamalarını piyasaya göre
ayarlamak

Şekil 8: Ücret Araştırmasının Aşamaları
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9.3.1. Plânlama
Planlama aşamasında, araştırmanın amacı, kapsamı, veri toplama ve analiz yöntemi,
araştırma ekibi vb. belirlenir ve buna göre gerekli çalışmalar programlanır.
Yukarıda ilgili başlık altında belirtildiği gibi, ücret araştırmalarının amacı, piyasadaki
ücret politika, sistem, uygulamaları ile anahtar işlerin ücret düzeyleri vb.ne ilişkin geçerli ve
güvenilir bilgiler elde etmek ve bu bilgilere göre örgütün ücretleme politika, yapı, sistem ve
uygulamalarında gerekli ayarlamaları yapmaktır. Duruma göre, araştırmanın amacı
farklılaşabilir. Örneğin, sadece dönemlik ücret artışlarını öğrenmeye yönelik araştırmalar
yanında, anahtar işlerin ücret düzeyleri, toplam ücret bileşenleri, çeşitli ücret politikaları vb.
konusunda veri toplamayı amaçlayan araştırmalar da yapılabilir.
Araştırmanın kapsamı, amaca göre değişir ve araştırmada hangi işletmelerden, hangi
konularda ve hangi işler hakkında veri toplanacağını ifade eder. “Ücret araştırmaları,
genellikle, belirli bir işkolu, coğrafi bölgedeki veya (mühendislik, İK, satış, finans gibi)
işlevsel alanlardaki pozisyonların piyasa ücret düzeylerini incelemek için tasarımlanır(Lichty,
2000:91). Örgütün ihtiyacına ve imkanlarına göre, araştırmaya dâhil edilecek işler, işletmeler
ve konular farklılaşır. Amacına bağlı olarak ücret araştırmaları, uluslararası, ülke, belirli
işkolu, sektör, meslekî alan veya bölge düzeyinde planlanabilir. Belirli bir işletme açısından
araştırma kapsamının belirlenmesinde, işgücü ve ürün piyasasında rakip olan, aynı sektör
veya işkolunda ve yakın coğrafi alanda faaliyette bulunan, iş ve örgüt yapısı bakımından
benzer olan işletmelere ve anahtar işlere öncelik verilmesi, uygun ve yaygın bir yaklaşımdır.

9.3.2. Veri Toplama
Ücret araştırmasında gerekli veriler, çoğunlukla anket ve görüşme yoluyla toplanır.
Bunlara ek olarak, yukarıda söz edilen diğer veri kaynaklarından yararlanılması da
mümkündür. Ancak, “birincil kaynaklardan veri toplama” niteliğindeki bir araştırmada, anket
ve görüşme başlıca yöntemlerdir.
Anket, istenen verilerin basılı ve yazılı soru formları ile toplanmasıdır. Anket
formlarının cevaplayıcılara iletilmesi ve toplanmasında posta veya internetten yararlanılabilir.
Anket yönteminin uygulanması kolay, maliyeti de daha düşüktür. Ancak, anketlerin
cevaplanma oranı da daha düşüktür.
Görüşme(mülakat) yönteminde ise, gerekli veriler, araştırmaya katılan işletmelerin
ücretleme politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan yöneticileriyle kurulan
doğrudan ve karşılıklı (yüz yüze, eş-zamanlı) iletişim yoluyla toplanır. Bu yöntemle toplanan
verilerin “görüşme formları”na kaydedilmesi, yaygın ve uygun bir uygulamadır. Görüşme,
cevaplanma oranını artıran buna karşılık fazlaca zaman ve emek gerektiren bir yöntemdir.
Toplanan Veriler:
Ücret araştırmalarında toplanan veriler; aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
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1. Örgütlerle/işletmelerle ilgili veriler,
2. Ücretleme sistemiyle ilgili veriler,
3. Belirli (anahtar) işlere ilişkin ücret verileri
Bu başlıklar altında hangi konulara ilişkin veriler toplanabileceği, Tablo 7’de
gösterilmiştir. Bunlar, anket ve görüşme formlarında hangi soruların yer alabileceğini de
göstermektedir.
Tablo 7: Piyasa Ücret Araştırmasında Toplanan Veriler
Veri
Grubu

Verilerin ilgili Olduğu Konular

İşletmeye
İlişkin
Veriler

İşletmenin Ünvanı, şirket yapısı, işkolu,ürünleri,
büyüklüğü (üretim,satış ve işgören hacmi), Belirli
gruplara göre işgören sayıları...

Ücretleme
politika ve
sistemleri
ile İlgili
veriler

Geçmiş dönemde yapılan, gelecek dönem için planlanan
zam(artış) oranları, Ücret artışlarının hangi aralıklarla
yapıldığı, Artışın sabit mi yoksa değişken mi olduğu,
Değişken zammın hangi krieterlere (kıdem, performans,
enflasyon vb.)dayalı olduğu, Sendika ve toplu
sözleşmenin olup olmadığı, Sendikalı personelin
ücretlerinin belirlenmesi ve artışları,

Anahtar
İşlere Ait
Veriler

Anahtar işlerin ünvanları ve özet tanımları, Bu işlerde
çalışan işgörenlere verilen en düşük,en yüksek ve
ortalama ücret düzeyleri, Anahtar işler itibarıyla toplam
ücret içinde temel(kök) ücret, değişken ücret, ek
yararlar ve sosyal yardımların oran ve tutarı, Anahtar
işlerde çalışan işgörenlerin niteliklerine (eğitim,kıdem,
yaş..vb.) ilişkin veriler...

İşletmelere ilişkin veriler; kuruluş yeri, yılı, işgören sayısı, ürünleri, hukuksal ve
örgütsel yapısı, teknolojisi..vb. konulara ilişkindir. Bu veriler, örgütsel özelliklere dayalı
analiz ve kıyaslamalar için kullanılır.
İkinci grup veriler; örgütlerin ücretleme konusundaki politika, yapı, sistem ve
uygulamalarıyla ilgilidir. Bu çerçevede, örgütlerin genel ücret politikaları, temel ücret
yapıları, ücret sistemleri, dönemlik ücret artışları, toplam ücret paketi içinde hangi bileşenlere
ne ölçüde yer verdikleri, belirli iş ve işgören gruplarına özgü ücret uygulamaları vb.
202

konularda veri toplanır. Bu veriler, anılan konularda ücret araştırması yapan/yaptıran örgütün
gerekli kıyaslama ve ayarlamaları yapması için kullanılır.
Anahtar işlere ilişkin ücret verileri, son derece önemlidir. Anahtar işler, belirli bir
piyasada/işkolunda faaliyet gösteren hemen hemen tüm işletmelerde bulunan, bilinen, tanım
ve içerikleri aynı benzer olan, bir grup işi temsil eden tipik işlerdir. Ücret araştırmalarında,
genellikle tüm işler yerine “anahtar işler”in (benchmark jobs) ücretleriyle ilgili veriler
toplanır. Burada, sadece temel ücret düzeyleri değil, diğer ücret bileşenlerinin düzeyleriyle
ilgili veriler de toplanmalıdır. Bu işlere ait ücret verileri, özellikle örgütün ücret düzeylerine
ilişkin politikalarının belirlenmesinde kullanılır. Ücret düzeylerine ilişkin veriler, genellikle,
en düşük, en yüksek, ortalama, mod, medyan ücret düzeyleri şeklinde ortaya konulur.
Anahtar işlere ilişkin veriler arasında, bu işlerde çalışan kişilerin eğitim,kıdem,yaş vb.ne ilişin
veriler de toplanır.
Piyasa ücret araştırmalarında toplanan verilerin kalitesi açısından anahtar işlere göre
gerçekleştirilen “iş eşleştirme” özellikle önemlidir. “İş eşleştirme” (job matching),
işletmedeki işlerin piyasadaki benzerlerini bulmayı ve karşılaştırmayı içerir. İşleri
eşleştirmede kullanılabilecek başlıca ölçütler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

İş ünvanı,

-

Özet İş tanımları,

-

Kısa iş tanımları,

-

Ayrıntılı İş tanımları,

-

İş değerleme planları.

Bunlardan iş ünvanlarına bakarak yapılan eşleştirmeler, genellikle yanıltıcıdır. Özet iş
tanımlarının kullanılması, daha doğru sonuçlara ulaştırır. İş tanımları ayrıntılı olduğu ölçüde
eşleştirmeler, daha isabetli olacaktır. En güvenilir eşleştirme ise, sektör düzeyinde veya
danışmanlık şirketlerince uygulanan ortak/benzer bir iş değerleme planına ve bu plandaki iş
ve faktör tanımlarına göre yapılan eşleştirmedir. Ancak, eşleştirme için gerekli “iş
tanımları”yla ilgili verilerin, ayrıntılı olduğu ölçüde toplanmasının daha zor olacağı da bir
gerçektir. Çünkü çoğu katılmacı, işletmesindeki anahtar işlerin ayrıntılı tanımlarını vermede
pek gönüllü davranmayacaktır. En güvenilir ve kolay olanı, ortak bir planın bulunması
halinde, iş değerlemesine dayalı eşleştirmelerdir.
Eşleştirme işleminde, anahtar işlerin yaygın “iş ünvanları” yanında daha seyrek
kullanılan alternatif iş ünvanlarının olabileceği gözden ırak tutulmamalı ve tanımları benzer
olan işler, ünvanları farklı olsa da aynı(eşdeğer) işler olarak kabul edilmelidir. Örneğin, iş
tanımları (görev, yetki ve sorumlulukları) aynı olmak şartıyla, “İK Müdürü” ile “personel
müdürü” ünvanına sahip işler, eşdeğer işler olarak alınmalıdır.
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İşe dayalı ücretlendirme (ücret yapıları) için piyasa ücret düzeylerini ve yapısını
belirlemek, genellikle sorun teşkil etmez. Çünkü piyasa ücret araştırmalarında, çoğunlukla
anahtar işlere ait ücret verileri toplanır. Ancak bu durum, beceri ve yetkinliklere dayalı
ücretlendirme (yapılar) söz konusu olduğunda önemli bir kısıt oluşturur. Çünkü beceri ve
yetkinliklere dayalı yapılar(da daha geniş olarak tanımlanan ve geleneksel anlamdaki bir kaç
işi içeren işler veya iş düzeyleri) için referans oluşturacak ücret verileri bulmak genellikle
zordur. O nedenle, işe dayalı piyasa ücret verilerinin beceri ve yetkinliklere dayalı yapılarda
kullanılacak/uygun olacak şekilde dönüştürülmesi gerekir. Bu konuda, “yüksek-düşük
yaklaşımı” ve “piyasa sepeti (market basket) yaklaşımları”ndan yararlanılabilir. YüksekDüşük yaklaşımında, ilgili beceri (bloku) kapsamına giren en düşük ve en yüksek ücretli
anahtar işlerin (örneğin “vasıfsız işçi” ile “takım lideri”nin) ücretlerini birleştiren doğru,
beceriye dayalı yapı için referans olarak alınır. Piyasa sepeti yaklaşımında ise, beceri ve
yetkinlikler, oldukça geniş olarak tanımlanmış “süper iş”e(super job) dönüştürülür ve buna
uygun anahtar işler belirlenir. Bu anahtar işlerin ücretlerinin “süper iş”le ne oranda
örtüştüğüne dayalı olarak geleneksel anahtar işlerin piyasa ücretleri belirlenen ağırlıklarla
hesaba katılarak süper işin ücreti belirlenir. Örneğin, Tablo 9.2’de verildiği gibi, yetkinliğe
dayalı olarak belirlediğimiz süper iş “pazarlamacı”; ilgili piyasa anahtar işleri de “giriş
düzeyi mühendis, pazarlama yöneticisi ve finansal analist” olsun. Bu işlerin ağırlıkları
sırasıyla %20,%35 ve %45 olarak belirlenmiş ise, anılan işlerin ortalama ücretleri belirtilen
oranlarda yetkinliğe dayalı geniş işin ücretine etki eder.
Tablo 8: “Süper (Geniş) İşler”in Piyasa Ücretinin Belirlenmesi
Süper İş’teki
(=Pazarlamacı)K
atkıları(%)

Anahtar işlerin
Ort. Yıllık Ücreti

Süper İşin
Ücretine Katkısı

Giriş düzey Mühendis

0,20

46500

9300

Pazarlama Yöneticisi

0,35

88000

30800

Finansal Analist

0,45

60000

27000

Toplam:

1.00

Anahtar işler

Ayarlama(%10)
Süper iş için önerilen yıllık ücret

67100
6710
73810

Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)

9.3.3. Verilerin Analizi
Piyasa ücret araştırmalarında “anahtar işler”in ücretlerin analizinde genellikle,
ortalama, mod,medyan gibi merkezi eğilim ve dağılma ölçüleri ve bazen de regresyon
analizleri kullanılır. Bu analizlerle elde edilen sonuçlar, sayısal tablolar veya grafikler
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şeklinde sunulur. Söz konusu tekniklerin öz olarak anlamları ve ücretlemede nasıl
kullanılabileceği aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Ortalama ücret: Piyasa ücretleri için “istatistiksel referans noktası” işlevi görür.
Genellikle aritmetik; bazen de ağırlıklı ortalama olarak hesaplanır. Basit aritmetik ortalama,
her bir anahtar işin ücretlerinin toplamının anahtar iş sayısına bölünmesiyle bulunur. Bir işe
ait ortalama ücret, işletmenin o iş için referans veya hedef (orta nokta) ücret tutarının
belirlenmesi için kullanılabilir. Ayrıca, piyasa ücretlerinin “standard sapması” da hesaplanıp,
ücret braketlerinin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinde kullanılabilir. Tablo 9’da verilen
örnekte, piyasa ücret ortalaması, 3827,5 TL’dir.
Tablo 9: X İşine Ait Aylık Ücretler
İşletme

Aylık Ücret

İşletme

Aylık Ücret

1

2000

11

3800

2

2450

12

4000

3

2700

13

4000

4

2750

14

4000

5

3000

15

4000

6

3200

16

4500

7

3500

17

5000

8

3500

18

5300

9

3600

19

5500

10

3750

20

6000

Mod Ücret: Belirli bir işe ait frekansı en yüksek olan ücret düzeyidir. Verilen örnekte,
mod ücret düzeyi, frekansı dört(4) olan 4000 TL’dir.
Medyan ücret: Ücretlerin büyükten küçüğe doğru veya tersine sıralandığı bir dizide
“orta sıraya” düşen ücret seviyesidir. Medyan ücret, söz konusu dizinde ikinci çeyreklik veya
%50’lik sırada yer alan ücret düzeyini gösterir. Özellikle, veri toplanan işletme sayısının az
olduğu küçük örneklerde, piyasa düzeyleri için ortalama yerine medyan ücreti esas almak
daha uygundur. Örnek’te medyan ücret, 3775 TL’dir. (Örnek sayısının çift olduğu durumlarda
medyan, orta sıraya düşen iki ücretin (bu örnekte 3750 ile 3800’ün) ikiye bölünmesi suretiyle
bulunur.)
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En düşük (minimum) ve En Yüksek (maksimum) Ücret: Araştırma kapsamında
incelenen her bir anahtar işe ait alt ve üst ücret sınırlarını gösterirler. Burada verilen örnekte,
en düşük ücret 2000; en yüksek ücretse 6000 TL’dir.
Çeyreklik (kartil/kuvartil) ücret: Ücret düzeylerinin büyüklüğüne göre sıralandığı
bir serinin %25’lik dilimlere bölünmesi halinde ortaya çıkan sınır ücret düzeylerini ifade eder.
Buna göre en düşük ücretten itibaren ilk %25’e düşen üçret “ilk çeyrek(lik)”; %50.sıraya
düşen 2. %75. sıraya düşen ücret ise “üçüncüçeyreklik (kuvartil) ücret” olarak adlandırılır.
Örnekte, 5.sıradaki 3000 TL ilk; 10.sıradaki 3750 TL ikinci ve 15. sıraya düşen 4000 TL
üçüncü çeyreklik (kartil) ücret seviyelerini gösterir.
Yukarıda belirtilen istatistiksel ölçüler, işletmenin ücret düzeyleri ile ilgili
politikasının belirlenmesinde kullanılır. Bir işletmenin ücret düzeyleri;
-

En düşük ve birinci çeyrek civarında belirlendiğinde, “düşük”;

-

Maksimum ve 3. çeyrek civarında belirlendiğinde, “yüksek”;

- Ortalama, mod, medyan ve ikinci çeyrek ücret düzeyi civarında belirlendiğinde,
“eşit ücret politikası” benimsenmiş olacaktır.
Ücret araştırmalarında, yukarıda sayılan istatistiksel kavram ve ölçüler dışında, “iş
ünvanı, alternatif iş ünvanı ve özet iş tanımı” gibi kavramlar da önemlidir. “İş ünvanı”,
anahtar işler için yaygın olarak kullanılan ünvanı; alternatif iş ünvanı ise, yaygın olmamakla
birlikte aynı iş tanımını ifade etmek için kullanılan diğer ünvanları ifade eder. Örneğin; insan
kaynakları işlevinin yöneticiliği için –yaygın-iş ünvanı, “insan kaynakları müdürü”; alternatif
ünvanlar ise, “personel müdürü, personel ve eğitim müdürü vb.” olabilir. Tanım ve içeriği
aynı olan işlerin ünvanı farklı olsa da bu işler, “aynı iş”ler olarak kabul edilmelidir. Bunun
için araştırmalarda “işlerin özet tanımları”yla ilgili bilgiler de toplanmalıdır. Ancak, kimi
araştırmalarda, sadece ünvan benzerliğine bakılmakla da yetinilebilmektedir ki bu, yukarıda
değinildiği gibi, bazen hatalı sonuçlar verebilmektedir.

9.3.4. Raporlama
Piyasa araştırmasıyla elde edilen veriler analiz edilerek elde edilen sonuçlar, karar
vericilere rapor edilmelidir. Biçimsel araştırmalarda, raporların da bilimsel yazım ve sunum
yöntemlerine uygun olması gerekir. Duruma göre, özellikle kulüp(grup) araştırmalarında,
birden fazla araştırma raporu hazırlanması gerekebilir. Böyle bir durumda, en kapsamlısı,
araştırmayı yapan veya yaptıran şirket için hazırlanan rapordur. Katılmacı işletmelere sunulan
raporlar ise daha kısa olabilir. Katılmacı işletmelere sunulan raporlarda “gizlilik kuralları”na
uyulmasına özen gösterilmelidir. Üst yönetime sunulan kapsamlı raporlarda, ayrıca daha kısa
bir “yöneticiye özet” sürümü veya bölümünün olması tavsiye edilir.
Tipik bir araştırma raporununun başlıca bölümleri; amaç ve kapsam, yöntem,
bulgular ve analiz sonuçları, sonuç ve öneriler şeklinde sıralanabilir. Raporlarda, “anahtar
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işlere ait kısımlar” özel bir öneme sahiptir.Bu kısımlarda, her bir anahtar işe ait, ünvan,özet iş
tanımı, en düşük,en yüksek,ortalama..ücretler, işgören nitelikleri vb. ile ilgili bilgiler sunulur.

9.3.5. Araştırma Verilerinin Kullanılması
Piyasa ücret araştırması, rakiplerin ücret politika, sistem ve uygulamaları konusunda
bilgi sahibi olmamızı sağlar. Araştırma sonuçları, işletmenin “amaçlar” kısmında belirtilen
ücretlemeye ilişkin politika, yapı, sistem ve uygulamalarını piyasa koşullarına göre belirlemek
ve ayarlamak için kullanılır. Ücret araştırmalarıyla; genellikle, anahtar işlere ait ücret
paketinin bileşimi, temel ücret düzeyleri, geçmiş dönemde yapılan ve gelecek dönem için
düşünülen zam oranları; rakiplerin yaklaşık ücret gider ve maliyetleri vb. konularda toplanan
bilgiler, işletmenin ücretleme kararlarında kullanılır. Böylece, ücretleme konusunda stratejik
ve rekabetçi bir yaklaşım geliştirilmesi mümkün olur.
Piyasa ücret araştırması; işletme ücret yapısının oluşturulması (işlerin temel ücret
düzeylerinin belirlenmesi) için her zaman zorunlu olmasa da yararlı, bazı durumlarda ise
gerekli bir çalışmadır. İşlerin değerini ve işletmece ödenen mevcut ücretlerini bilmek, “iç
eşitliği” sağlayacak yeni bir ücret yapısının oluşturulması için yeterlidir. Bunun yanısıra,
işletmenin yeni ücret yapısı oluşturulurken, söz konusu işlere ait piyasa ücret düzeylerinin de
dikkate alınması, stratejik ücret yönetimi açısından “piyasaya uyum” ve “dış eşitliği”
sağlamak için tercih ve tavsiye edilen bir yoldur.
Ücretlemede dış eşitliği sağlamak için, anahtar işlere ait ücret bilgileri, son derece
önemlidir. Bu işlere ait piyasa ücret ortalamaları ve iş değerleme sonuçları kullanılarak
“piyasa ücret yapısı” ve bu yapıyı temsil eden “piyasa ücret eğrisi” ortaya çıkarılır. Piyasa
ücret yapısı(ve doğrusu), işletmedeki işlerin ücretlendirilmesinde (ücret yapısının
oluşturulmasında) bir kıyaslama ve referans ölçütü olarak kullanılır. İşletmenin ücret
düzeylerine ilişkin olarak, piyasaya göre, “yüksek, eşit veya düşük ücret politikaları”ndan
hangisini tercih edeceği, piyasa ücret eğrisi (doğrusu) dikkate alınarak belirlenir.
Rekabetin artması, işletmelerin piyasa koşullarını izleme ve dikkate almalarını
gerektirmekte, bu ise piyasa ücret araştırmalarının önemini artırmaktadır.
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Uygulamalar
PERYÖN 2015 YILI ÜCRET ARAŞTIRMASI RAPORU
PERYÖN tarafından gerçekleştirilen piyasa ücret araştırması, başta perakende,
profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, enerji ve üretim sektörlerinden olmak üzere 77
şirketin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan yerli sermayeli şirketlerin oranı
%46’dır
Araştırmaya katılan 27 (%35) şirketin çalışan sayının 1001 ve üzeri ve 15 (%20)
şirketin çalışan sayısının 101- 250 kişi arasında değişerek çoğunluğu oluşturdukları
görülmüştür.
2015 yılı ortalama ücret artışı %9 seviyesindeyken bu artışların çalışan kategorilerine
göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Şef – Müdür: %9,84

Direktör – Genel Müdür: %9,57

Uzman – Memur- Asistan: %8,84

Mavi Yaka: %8,50

Katılımcıların %85’i yılda bir kere ücret artışı gerçekleştirirken, %15’i yılda iki kere
ücret artışı gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Yılda bir kere ücret artışı gerçekleştirecek olan
şirketler genellikle bu dönemi Ocak-Mart dönemi olarak seçmektedir. Yılda iki kere ücret
artışı gerçekleştireceğini bildiren şirketler ise ikinci artış dönemini Temmuz-Eylül dönemi
olarak seçmektedir. Ücret artışlarındaki belirleyici kriterler ise kişinin ve pozisyonun şirket
içindeki kritiklik/önem düzeyi, kişinin şirket içindeki ücret skalasındaki konumunu ve
aynı/benzer görevlere piyasada verilen ücretler olarak gözlemlenmiştir.
Yan hak politikaları açısından değerlendirildiğinde katılımcı şirketlerin %57 oranında
çalışanlarına sağlık sigortası ve şirket aracı sağladığı, %29 oranında ise hayat sigortası
sağladığı belirtilmiştir. Bunun yanında şirketlerin %44 oranında çalışanlarına kısa dönemli
teşvik/performans primi (1 yıl) sağladığı gözlenirken bireysel emeklilik politikası olan
şirketlerin oranı ise %17 seviyesindedir. İkramiye ve prim gibi ücret tamamlayıcıları
uygulamaları açısından değelendirildiğinde katılımcıların %44’ü 2015 yılında ücret
tamamlayıcılarında herhangi bir değişiklik olmayacağını, %27’si ücret tamamlayıcılarında
artış bütçelediklerini, %25’i şirketlerinde ikramiye, prim gibi ücret tamamlayıcı
uygulamaların olmadığını ve %4’ü ücret tamamlayıcılarında azalma bütçelediklerini
belirtmiştir.
Araştırmaya göre sektörel bazda, kimya, teknoloji, profesyonel hizmetler ve endüstri
sektörlerinin en yüksek artışları gösterdikleri gözlemlenmektedir.
Kaynak:https://www.peryon.org.tr/wpcontent/uploads/arastirma_raporlari/2015_yili_u
cret_arastirmalari_raporu.pdf
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Uygulama Soruları
1)
olmuştur?

PERYÖN 2015 ücret araştırmasına göre 2015 yılı ortalama ücret artışı % kaç

2)
Ücret artış oranlarının çalışan kategorilerine göre dağılımı incelendiğinde en
yüksek ve en düşük artış oranları hangi çalışan grubu için söz konusu olmuştur?
3)

Ücret artışlarındaki belirleyici kriterler nelerdir?

4)

Katılımcı şirketleri yan hak politikaları açısından değerlendiriniz.

5)
olmuştur.

Araştırmaya göre en yüksek ücret artışları hangi sektörlerde söz konusu
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ücret Politikaları, belirlenen amaçlara ulaşmak için izlenmesi gereken yolu,
uyulması gereken ilkeleri içeren genel planlardır. Ücret politikaları da, ücret felsefesine,
amaçlarına ve stratejisine uygun olarak hangi ücretleme sistem ve süreçlerinin nasıl
tasarımlanması ve yönetilmesi gerektiğini gösteren ilkelerdir. Bu politikalar, önemli
ücretleme konularına ilişkin yol gösterici ilke kararlarıdır.
Genel bir bakış açısıyla piyasa ücret araştırması ise, belirli bir piyasadaki
işverenlerin ücret politika, sistem ve uygulamaları ile anahtar işlere ait ücret düzeylerine
ilişkin bir veri toplama ve analiz faaliyeti, olarak tanımlanabilir. Geniş anlamıyla piyasa ücret
araştırması; piyasadaki ücretleme uygulamalarına ilişkin her türlü veri toplama faaliyetlerini
içerir. Dar anlamda ise, biçimsel (formel) ve sistemli olarak gerçekleştirilen veri toplama ve
analiz çabaları, ücret araştırması olarak adlandırılır.
Ücret araştırmaları, başvurulan veri kaynakları, benimsenen yöntem, araştırmanın
kim(ler) tarafından ve kimin için yapıldığı, vb.ne göre sınıflandırılabilir. Ücret araştırmalarını,
benimsenen araştırma yöntemine göre;(1) Biçimsel (sistemli) olmayan ücret araştırmaları,
(2)Biçimsel-sistemli ücret araştırmaları göre sınıflandırmak, daha uygun bir yaklaşımdır.
Biçimsel araştırmalar, verilerin bilimsel yöntemlere göre toplanıp analiz edildiği
araştırmalardır. Biçimsel olmayan araştırmalarda ise, bilimsel yöntemlere uyulmaz. Birincil
kaynak (saha alan) araştırmalarında; ücret verileri doğrudan ilgili işletmelerden, bu
işletmelerin ücretleme konusunda bilgili yönetici ve işgörenlerinden sağlanır. İkincil kaynak
(yazın=literatür) araştırmalarında ise, veriler, çeşitli basılı, yazılı yayınlardan elde edilir. Her
iki kaynaktan yararlanmayı içeren “karma” araştırmalar da söz konusu olabilir. Özel
araştırmalar, bir işletme için yapılır. Kulüp araştırmalarında ise toplanan veriler, katılmacı
işletmelerce paylaşılır. Kamuya açık araştırmalar ise, isteyen herkesin yararlanmasına açık
araştırmalardır. Son olarak ücret araştırmaları, işletme tarafından veya işletme dışı (uzman)
kişi ve kuruluşlarca yapılan araştırmalar şeklinde sınıflandırılabilir.
Piyasa ücret araştırmaların ortak veya genel amacı;
(1) Piyasadaki diğer işverenlerin ücretleme politika, yapı, sistem ve uygulamalarına
ilişkin veri toplamak (piyasadaki durumu öğrenmek),
(2) Bu verilere göre işletmenin ücret politika, yapı, sistem ve uygulamalarını, rekabet
üstünlüğü sağlayacak şekilde, belirlemek veya ayarlamaktır.
Bu genel amaç çerçevesinde, birçok alt amaç için ücret araştırması yapılabilir.
İşletmelerin zam oranlarını, ücret yapısını, yeni işler için başlangıç ücret düzeylerini
belirlemek/ayarlamak; toplu pazarlık için ücret teklifi oluşturmak, rakiplerin ücret
maliyetlerini tahmin etmek, özel sorunlar için çözüm üretmek gibi amaçlarla araştırma
yapılabilir.
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Biçimsel ücret araştırmaları önceden yapılan bir plana, sistemli ve bilimsel yöntemlere
uygun olarak gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu araştırmaların başlıca aşamaları, aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
(1) Araştırmanın planlanması: Bu aşamada, araştırmanın, amacı, kapsamı, yöntemi,
kimlerce yapılacağını içeren araştırma planı hazırlanır.
(2) Veri toplama: Burada gerekli veriler, görüşme, anket, ikincil kaynak taraması
vb. yoluyla toplanır.
(3) Analiz: Toplanan veriler çeşitli yöntemlerle analiz edilerek, karar almada
kullanılır hale(bilgi) dönüştürülür.
(4) Raporlama ve Sonuçların Kullanılması: Araştırma raporunun hazırlanması ve
sunumunu içerir. Raporda sunulan bilgiler, işletmenin ücretleme politika, sistem ve
uygulamalarında gerekli değişiklik Rve ayarlamaların yapılması için kullanılır.
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Bölüm Soruları
1. İşletmelerin kendileri için yaptıkları veya yaptırdıkları piyasa ücret
araştırmalarına ne ad verilir?
a)Kulüp araştırması,
b)Özel araştırma,
c)Uzman araştırması,
d)Biçimsel araştırma,
e)Biçimsel olmayan araştırma
2. Ücret verilerinin yazılı ve basılı kaynaklardan toplandığı araştırmalara ne
denir?
a)Birincil kaynak araştırması,
b)İkincil kaynak araştırması,
c)Özel araştırma,
d)Biçimsel olmayan araştırma,
e)Kulüp araştırması
3. Piyasa ücret düzeyleri ve yapısını belirlemek için hangi veriler gereklidir?
a)Ücret artış oranları,
b)Rakiplerin iş değerlemesi yapıp yapmadığı,
c)Sendikaların varlığı,
d)Anahtar işlerin ortalama ücretleri,
e)Ücret paketinin bileşimi
4. Eşit ücret politikası uygulamak isteyen bir işletmenin hangi ücret düzeyini esas
alması doğru olmaz?
a)Üçüncü çeyreklik ücret,
b)Ortalama Ücret,
c)Mod ücret,
d)Medyan Ücret,
e)İkinci çeyreklik ücret
5. “İş eşleştirme”nin asıl amacı nedir?
a)İşletmedeki anahtar işlerin piyasadaki eşdeğerlerini belirlemek,
b)İş ünvanlarını değiştirmek,
c)İş tanımlarını değiştirmek,
d)Ortalama piyasa ücret düzeyini hesaplamak,
e)Zam oranlarına karar vermek
6. Hangi araştırma türünde, katılmacı işletmeler ücret verilerini paylaşır?
a)Özel araştırma,
b)Kulüp araştırması,
c)Biçimsel araştırma,
d)Uzman araştırması,
e)Biçimsel olmayan araştırma
7. “İnsan kaynakları müdürlüğü” işinin alternatif iş ünvanı, hangisi olabilir?
a)Üretim Müdürlüğü,
b)Pazarlama Müdürlüğü,
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c)Finans Müdürlüğü,
d)Satınalma Müdürlüğü,
e)Personel Müdürlüğü
8. Ücretlerin büyükten küçüğe doğru veya tersine sıralandığı bir dizide “orta
sıraya” düşen ücret seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ortalama ücret
b)Mod ücret
c)Medyan ücret
d)Kuvartil ücret
e)Hiçbiri
9. Ücretlemede dış eşitliği sağlamak için, ücret düzeylerine ilişkin olarak hangi
politikayı uygulamak gerekir?
a)Düşük ücret,
b)Eşit Ücret,
c)Yüksek ücret,
d)Bazı işlerde düşük, bazılarında yüksek ücret,
e)Gizlilik politikası
10. Hangi araştırma türünde işletmelerden veri toplamak, daha güçtür?
a)Özel araştırma,
b)Kulüp araştırması,
c)Uzman kuruluşlarca yapılan araştırmalar,
d)Biçimsel olmayan(informel) araştırmalar,
e)İkincil kaynaklara dayalı araştırma

Cevaplar:
1)b, 2)b, 3)d, 4)a, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)b, 10)a
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10. İŞ DEĞERLEMESİ (I): İŞ DEĞERLEMESİ VE SAYISAL
OLMAYAN İŞ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 10

10

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İş Değerlendirmesinin Tanımı ve Önemi
10.2. İş Değerlendirme Süreci
10.3. İş Analizleri
10.4. İşlerin Değerlendirilmesi
10.5. İş Değerlendirme Yöntemleri
10.5.1. Sıralama Yöntemi
10.5.2. Sınıflama Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İş değerlemesi nedir? Açıklayınız

2)

İş değerlemesinin amaçları ve kullanım alanlarını belirtiniz.

3)

İş değerlemesi süreci hakkında bilgi veriniz.

4)

İş değerlemesi yöntemlerinden sayısal olmayan yöntemleri belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Değerlemesi ve Sayısal
Olmayan İş Değerleme
Yöntemleri

İş değerlendirmesini
tanımlayabilmek

Okuyarak

İş Değerlemesi ve Sayısal
Olmayan İş Değerleme
Yöntemleri

İş değerlendirmesinin
amaçlarını ve başlıca
yararlarını kavrayabilmek

Okuyarak

İş Değerlemesi ve Sayısal
Olmayan İş Değerleme
Yöntemleri

Sayısal olmayan iş
değerleme yöntemlerine
göre işlerin nasıl
değerleneceğini
öğrenebilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

İş değerlemesi

•

İş analizleri ve iş tanımları

•

Sıralama yöntemi

•

Sınıflama yöntemi
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Giriş
İş değerlemesi, işlerin göreli değerlerinin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte önce iş
analizleri yapılarak değerlenecek işler işlere ait iş tanım ve gerekleri hazırlanır. Daha sonra bu
tanımlar ile seçilen yönteme göre işler değerlenir.
İş değerlemesinin en önemli amacı, "eşit değerde işe eşit ücret" ilkesini hayata
geçirmektir. Bu amaç doğrultusunda, işlerin belirlenen göreli değerlerine uygun olarak, o
işlerde çalışan kişilere ödenecek temel ücret veya maaş düzeyleri belirlenir. Böylece, "ücret
adaleti" ve buna bağlı olarak ta işgörenlerin memnuniyet ve bağlılıklarının sağlanması
hedeflenir. İş değerlemesi, bilimsel ve adaletli bir "işe dayalı ücretlendirme" için zorunlu bir
çalışmadır.
Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri; Sıralama ve Sınıflandırma yöntemleri
şeklinde sıralanabilir. Fazlaca uzmanlık ve maliyet gerektirmeyen ve basit olan bu yöntemler,
değerleme hatalarına daha açıktır.
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10.1. İş Değerlemesi
Bilindiği gibi, örgütler, ortak amaca yönelik “iş”lerden oluşur. İş (job), bir örgütte bir
işgören tarafından üstlenilen ve bir unvan altında toplanan birbiriyle ilişkili görevler
topluluğudur. Örneğin, “muhasebe şefliği” ve “insan kaynakları müdürlüğü” farklı görevleri
içeren farklı işlerdir. Diğer yandan, örgüt açısından her işin bir “değeri” vardır ve işlerin
birbirine göre değeri de farklılık gösterir. Her hangi bir işin değeri, o işin örgütün amaçlarına
ulaşmasına ve başarısına olan katkısını ifade eder. Kişilere verilecek ücretlerin üstlendikleri
işin değerine uygun olması, ücretlemede temel bir ilkedir. İş değerlemesi, işlerin değeri ile o
işlerde çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlamak için kullanılan temel bir
yöntemdir. İş değerlemesi, işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını
sağlar.

10.2. İş Değerlemesinin Tanımı ve Özellikleri
İş değerlemesi (Job evalution), bir örgütteki “işlerin göreli değerlerini sistemli olarak
belirleme süreci” veya “işyerindeki işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkarma
amacına yönelik bir yöntem” olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, işler bir veya birden fazla
ölçüte (faktöre) göre değerlendirilerek işlerin göreli değerleri belirlenir.
İş değerlemede, kişiler (işgörenler) değil “işler” değerlenir. İşler değerlenirken o işleri
yapan işgörenlerin yeterliliklerine ve performanslarına bakılmaz. İş değerlemesi, belirli
sınırlılıkları olmakla birlikte, sistematik ve bilimsel bir yöntem olarak kabul edilir.
İş değerlendirmenin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İş değerlemesi;
- Bir karşılaştırma (mukayese) sürecidir: Bu süreçte işler, doğrudan veya dolaylı
olarak birbirleriyle karşılaştırılarak her bir işin göreli değeri belirlenir.
- Bir Yargılama sürecidir: İş değerlemesi, gerek iş tanımlarındaki bilgilerin
yorumlanmasında gerekse, iş tanımlarıyla değerleme faktör ve derece tanımlarının
karşılaştırılmasında yoğun yargılama (muhakeme) içeren bir süreçtir.
- Analitik bir süreçtir: İş değerlemesi bilgiye dayalı yargılamayı içeren bir
süreçtir. İşlerin analizi ve tanımlaması ile değerlendirilmesinde analitik plânlar ve araçlar
kullanılır.
- Sistemli ve Yapılandırılmış bir süreçtir: İş değerlemesi, işlerin neye göre, hangi
işlemlerle ve nasıl değerleneceğinin önceden belirlendiği siatemli ve yapılandırılmış bir
faaliyetler dizisidir.
İş değerlemede, işgörenlerden bağımsız olarak işler değerlenir. Bu nedenle, değerlenen
işlerde çalışan işgörenlerin nitelik ve performansları, iş değerlemede dikkate alınmaz.
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10.3. İş Değerlemesinin Amaçları ve Kullanım Alanları
İş değerlemenin asıl amacı, işlerin göreli değerleriyle uyumlu biçimde
ücretlendirilmesini sağlayarak “ücret adaleti”ni (eşitliğini) gerçekleştirmektir. “Eşit değerde
işe eşit ücret” ilkesini hayata geçirerek, işgörenlerin ücret ve iş memnuniyetini sağlamak, iş
değerlemenin genel amacıdır.
İş değerlemenin başlıca amaçları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Sistemli, adil ve akılcı bir ücret yapısı için temel oluşturmak,

•

Böylece, “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesini hayata geçirmek,

• Değişen veya yeni ortaya çıkan işleri değerlemek ve sınıflandırmak için üzerinde
anlaşılmış bir araç oluşturmak,
• Diğer örgütlerdeki işler ve ücret hadleri ile işletmedeki ücretleri karşılaştırmak
için bir araç sağlamak,
•

Bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak,

• Ücret anlaşmazlıklarının çözümünde başvurulabilecek bir araç sağlayarak bu
anlaşmazlıkları azaltmak,
•

Üst düzey işlere doğru işgörenleri motive etmek,

•

Ücret adaleti yoluyla işgörenlerin tatmin ve bağlılığını sağlamak,

• İşgörenler ve sendikalarla yapılan ücret pazarlıkları için işe dayalı ve nesnel bilgi
ve temel sağlamak,
•

Ücret maliyetlerinin kontrolünü kolaylaştırmak,

• İşlerin ve organizasyonun
güncellenmesini sağlamak,

gözden

geçirilmesi,

yeniden

tasarımı

ve

• İşler hakkında; insan kaynakları plânlaması, işgören seçimi, terfi, eğitim, kariyer
plânlama, performans değerleme, iş güvenliği vb. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinde
kullanılabilecek yararlı bilgiler sağlamak.

10.4. İş Değerleme Süreci
İş değerlemesi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.

Hazırlık ve plânlama,

2.

İş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının hazırlanması
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3.

İşlerin değerlendirilmesi

4. Değerlendirme sonuçlarının düzenlenmesi / kullanımı: İş yapısının ve ücret
yapısının oluşturulması.
İş değerlendirmesinin aşamaları Şekil 9’da verildiği gibi gösterilebilir:
DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ/FAKTÖRLERİ
İŞ YAPISI:

HAZIRLIKPLANLAMA

İŞ ANALİZLERİİŞ TANIMLARI

İŞLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Göreli Değerine
göre İşlerin Tek
Tek veya
Gruplanarak
Sıralanması

Şekil 9: İş Değerleme Süreci
İş değerlemesi; hazırlık ve plânlama, İş analizleri, iş değerlemesi aşamalarından oluşan
bir süreçtir. Söz konusu aşamalar, aşağıda açıklanmıştır.

10.4.1. Hazırlık ve Plânlama
Hazırlık ve plânlama aşamasında, iş değerlendirmesinin amaç ve kapsamı,
değerlendirme yöntemi ve faktörleri, proje organizasyonu ve görevlileri belirlenir ve diğer
hazırlık çalışmaları yapılır.
- Amaç ve Kapsamın Belirlenmesi: Yukarıda belirtildiği gibi, iş
değerlendirmesinin temel amacı, “işlerin göreli değerine uygun bir iş-ücret yapısını
oluşturarak “eşit değerde işlere eşit ücret” verilmesini sağlamaktır. Bunun dışında
reorganizasyon vb. gibi başka amaçlar da güdülecekse, bu da baştan belirlenmelidir.
İş değerlemesinin kapsamı, “hangi işlerin değerlendirileceği” ni ifade eder. Bir iş
değerleme projesinde, duruma göre, bir işletme veya örgütteki işlerin tamamı veya bir kısmı
değerlendirilebilir. İş sayısının az olduğu küçük işletmelerde ve sayısal olmayan iş değerleme
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bütün işlerin bir defada ve aynı yöntemle
değerlendirilmesi pekalâ mümkündür. İş sayısı çoksa ve bu işler önemli farklılıklar
gösteriyorsa, farklı iş kategorileri için farklı iş değerleme çalışmalarının yapılması, daha
uygundur. Bu gibi durumlarda;“büro/profesyonel (beyaz yakalı), üretim/operasyon (mavi
yakalı), yönetim gibi ana iş gruplarına dahil olan işler, ayrı değerlendirme ölçek veya
plânlarına göre değerlendirilir. Çünkü özellikle belirli bir iriliğe ulaşmış işletmelerdeki işlerin
içerik ve gerekleri, ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle tüm işlerin tek bir planla,
bir defada ve aynı faktörlere/ölçeğe göre değerlenmesi uygun olmaz.
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- Değerleme Yöntemi ve Faktörlerinin Belirlenmesi: Amaç ve kapsam
belirlendikten sonra, iş değerlemesinde kullanılacak yöntem ve faktörler de belirlenmelidir.
Bu, uzman ve danışmanların da katkısıyla, daha çok üst yönetim ve insan kaynakları
yöneticilerinin kararına bağlı bir konudur. Yöntem ve faktörler konusunda karar verirken,
işletmenin iş değerleme ile ulaşmak istediği amaçlar, örgüt ve iş özellikleri, işletmenin finans,
personel ve süre bakımından imkânları, iş değerleme yöntemlerinin özellikleri vb. dikkate
alınmalıdır. Yöntem ve faktörlerin belirlenmesi, iş analizi ve iş tanımlarının kapsam ve
içeriğini belirlemek açısından da büyük önem taşır. Örneğin, işlerin bir bütün olarak veya biriki faktöre göre karşılaştırılmasını/değerlendirilmesini içeren sıralama ve sınıflandırma
yöntemleri için çok ayrıntılı iş analizlerine ve iş tanımlarına pek gerek duyulmaz. Buna
karşılık yaygın şekilde kullanılan “puan yöntemi” için, daha ayrıntılı analizlere ve faktörlere
ilişkin bilgileri de içeren ayrıntılı iş tanımlarına gerek vardır. Puan yöntemi kadar olmasa da,
faktör karşılaştırma yönteminde de ayrıntılı iş analizlerine gerek vardır. Bu yüzden, iş analiz
ve tanımların ihtiyaca uygun olarak hazırlanabilmesi için, ilk aşamada kullanılacak yöntem ve
faktörler belirlenmelidir.
- Proje Organizasyonu ve Ekibi: İş değerlemesi, ne kadar yetkin olursa olsun tek
kişinin yapamayacağı ve çok sayıda kişinin katkı ve katılımını gerektiren bir çalışmadır. Bu
nedenle, iş değerleme projesinin ilk aşamasında, proje organizasyonunun, bu kapsamda
yapılacak işlerin ve bu işleri yapacak kişilerin sahip olmaları gereken niteliklerin; sonra da
projede rol alacak kişilerin belirlenmesi gerekir.
Bu aşamada, öncelikle iş değerlemesi kapsamında hangi işlerin yapılacağına bakmak
gerekir. İş değerlemesi kapsamında yapılacak işler; aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• İş Değerleme Projesinin Yönetimi ve Danışmanlık: İş değerlemeye ilişkin
planlama, organizasyon, yöntem ve faktörlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, değerleme
faaliyetlerinin yönetilmesi gibi faaliyetleri kapsar. Bunlar, diğerlerine kıyasla, iş değerlemesi
konusunda daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektiren işlerdir. Bu nedenle, bu işlerin insan
kaynakları yönetici, uzman ve danışmanlarınca yerine getirilmesi uygun olacaktır.
İş değerlemesinin tamamen işletme içi işgörenlerce veya dışarıdan gelen kişilerce
yapılmasının bazı ciddî sakıncaları vardır: Tarafgirlik; ücret, ünvan ve kişiliklerin etkisinde
kalma, “işletme körlüğü” gibi değerleme hataları, işletme içinden gelen üyeler için daha fazla
geçerlidir. Uzmanlık ve deneyime rağmen, işletme ve işler hakkında yeterince bilgiye sahip
olmamak veya böyle algılanmak ile belirli iş gruplarını temsil niteliğine sahip olmamak ta, dış
görevliler için önemli bir zaafiyet oluşturur. Bu gibi zaafiyetleri en aza indirmek için, işletme
içinden ve dışından gelen üyelerden oluşan “karma değerleme ekipleri”nden yararlanılması
daha uygundur.
• İşleri analiz ederek iş tanım ve gereklerinin hazırlanması: Bu aşama, “işlerle ilgili
veri toplama, bu verileri kullanarak iş tanım ve gereklerini hazırlama” gibi görevleri içerir. Bu
görevler, belirli bir eğitim ve anlayış seviyesindeki işletme içinden ve dışından gelen kişilerce
yapılabilir.
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• İşlerin değerlendirilmesi: İş tanımları ve seçilen yönteme göre, genellikle bir
“değerleyiciler kurulu” tarafından işlerin göreli değerlerinin belirlenmesini içerir.
• Değerlendirme sonuçlarının kullanılması: İş değerleme sonuçlarına göre iş ve
ücret yapısının oluşturulmasını içerir.
Değerleyiciler:
Değerleyici olarak görevlendirilecek kişilerde üç temel nitelik aranmalıdır:
(1) Yeterli bilgi ve anlayış: Değerleyiciler; iş değerlemesi, yöntem ve faktörler,
değerlemede dikkate edilecek hususlar vb. konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmalıdırlar.
(2) Nesnel değerleme niteliği: Değerleyiciler subjektif etkilerden uzak ve tarafsız bir
biçimde, işleri, iş tanım ve gereklerine dayalı olarak değerleyebilme yeteneğine sahip
olmalıdır.
(3) Temsil özelliği. Değerleyiciler, değerlenen işleri ve o işlerde çalışanları temsil
edecek şekilde farklı iş gruplarından ve hiyerarşik düzeylerden seçilmelidir.
İlk iki nitelik, değerlemelerin geçerlilik ve güvenilirliği; üçüncüsü ise kabul edilirliği
açısından önemlidir.
“İş değerleme ekibi”, gerekli niteliklere sahip üyelerin bulunması halinde, tamamen
işletmenin mevcut işgören ve yöneticilerinden oluşabilir. İşletmede uygun kişilerin
bulunmaması ya da işgörenlerden oluşan bir grubun uygun görülmemesi durumunda, iş
değerlemesi, işletme dışı kişilerden oluşan bir grupça da yapılabilir. Ancak, çoğunlukla tercih
ve tavsiye edilen yol, iş değerlendirmesinin çoğunluğu işletme içinden seçilen ve 2-3’ü de dış
uzman üyelerden oluşan “karma bir ekip” tarafından yapılmasıdır.
- Çalışma Programının Hazırlanması ve Eğitim: Hazırlık evresinde, görev
alacak kişilerin olağan işleri de dikkate alınarak çalışma programının yapılması, görev alacak
kişilerin iş değerleme konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimi gibi faaliyetler de
gerçekleştirilmelidir. Burada, iş değerlemesinin çoğu durumda haftalarca hatta aylarca
sürebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
Ayrıca, iş değerlemesinde görev alacak kişiler, gerekli bilgileri kazandırmak ve
tazelemek için, “iş analizleri, iş tanımları, iş değerleme yöntemleri, değerleme hataları ve
değerlemede dikkat edilecek hususlar vb.” konusunda eğitilmelidir.

10.4.2. İş Analizleri ve İş Tanımları
İş analizleri, kısaca, “işler hakkında sistemli bir bilgi toplama ve düzenleme süreci”
olarak tanımlanabilir. Yönetim-organizasyon ve İKY alanında yaygın bir kullanıma sahip
olan iş analizleri sonunda; gerek duyulan iş tanımları, iş gerekleri ve iş standartları hazırlanır.
224

İşlerin değeri; iş analizleriyle hazırlanan iş tanımları ve iş gereklerine göre belirlenir.
İş değerleme amacıyla hazırlanan iş tanım ve gereklerinde değerleme için gerekli bilgiler yer
almalıdır.
İş analizleri (job analysis), iş değerlendirmesi sürecinde mutlaka yapılması gereken
bir çalışmadır. Çünkü işlerin değeri; iş analizleriyle hazırlanan iş tanımları ve iş gerekleri
kullanılarak belirlenir. İş değerlendirmesinin başarısı ve geçerliliği, iş tanımlarındaki
bilgilerin doğruluğuna ve yeterliliğine bağlıdır.
İş analizleri, iki temel faaliyeti içerir:
(1) İşlere ilişkin verilerin toplanması,
(2) Bu verileri kullanarak İş tanımları ve iş gereklerinin hazırlanması.
İş analizlerinde gerekli veriler, anket, görüşme, gözlem, kayıtların incelenmesi veya
bunların birden fazlasını içeren karma yöntemlerle toplanabilir. Toplanan verilere dayalı
olarak “iş tanımları” (job description) ve iş gerekleri(job specification) hazırlanır.
İş analizlerinin yapılış amacına göre iş tanımları da farklılaşır. İş değerlendiremede
kullanılacak iş tanımlarının işleri değerlemek için gerekli “değerlendirme faktörleri”yle ilgili
bilgileri de içermesi gerekir. Çünkü işler, geliştirilen ölçek veya plânlara göre ve hazırlanan iş
tanımlarındaki bilgilere dayalı olarak değerlendirilir. İş analizlerinde toplanan veriler, Tablo
10’da gösterildiği gibi gruplandırılabilir.
İş değerlendirme öncesinde örgütün reorganizasyon ihtiyacı olup olmadığı gözden
geçirilmelidir. Varsa, örgüt yapısı ve bu yapı içindeki işler yeniden yapılandırılmalı ve iş
değerlemesi reorganizasyon sonrasındaki işler ve iş tanımları esas alınarak yapılmalıdır.
İş analizleri (job analysis), iş değerlendirmesi sürecinde mutlaka yapılması gereken
bir çalışmadır. Çünkü işlerin değeri; iş analizleriyle hazırlanan iş tanımları ve iş gerekleri
kullanılarak belirlenir. İş değerlendirmesinin başarısı ve geçerliliği, iş tanımlarındaki
bilgilerin doğruluğuna ve yeterliliğine bağlıdır.
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Tablo 10: İş Analizlerinde Toplanan Veriler
İŞLE İLGİLİ VERİLER
İş Kimliğiyle İlgili Tanıtıcı Veriler
İşin Ünvanı,Bölümü, birimi,
Örgüt İçindeki Yeri,
İşte çalışan işgören sayısı,
İşin ücreti, iş grubu, kodu vb..

İş İçeriği
Görev ve sorumluluklar, Faaliyetler,
Hareket kısıtları, İş kapsamında
tanınan yetki, Performans kriterleri,
Çelişen iş talepleri, Çalışma koşulları,
roller, bedensel ve zihinsel çaba
gerekleri…

İŞGÖRENLE İLGİLİ VERİLER
İşgören Nitelikleri
Mesleki ve teknik bilgi, El
becerileri, Sözlü ve yazılı iletişim
becerileri, Sayısal beceriler,
Mekanik beceriler, Kavramsal
beceriler, Yönetsel beceriler,
Liderlik becerileri, Kişilerarası
beceriler, iş deneyimi, gerekli belge
ve sertifikalar, diğer beceri ve
yetkinlikler…

İş İlişkileri
İşletme içi: Üstler, akranlar, astlar,
farklı bölümlerde çalışanlarla olan iş
ilişkileri,
İşletme dışı: Müşteriler, Tedarikçiler,
resmi kurum ve kuruluşlar, Mesleki
kuruluşlar, sendikalar ve işgören
grupları, sivil toplum örgütleri,
toplumla olan iş ilişkileri…

Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)

İş analizlerinde, esas olarak belirli görevleri içeren “işler” incelenir ve tanımlanır.
Ancak, daha ayrıntıya inilerek “görevler” ya da daha genel bir bakışla “iş aileri” üzerinde
odaklaşan analiz çalışmaları da söz konusu olabilmektedir. İş analiz ve tanımlarında ne kadar
ayrıntıya inileceği, amaca ve yönteme göre değişir. İş değerleme açısından bakıldığında,
sınıflama ve sıralama yöntemleri’ne kıyasla puan ve faktör karşılaştırma yöntemleri için daha
ayrıntılı analiz ve tanımlara ihtiyaç vardır.

226

İş (job): Bir kişi tarafından üstlenilen ve genellikle birbiriyle ilişkili olan görevler
topluluğudur. Örneğin, “müşteri hizmetleri temsilciliği”, farklı görevleri içeren bir iştir.
Görev (task): Özel amaç veya sonuçları olan ve işi oluşturan temel parçalardır. Örneğin,
“müşterilere doğru bilgiler vermek” bir görevdir.
İş ailesi (Job family): Birbiriyle yakından ilgili ve içerik bakımdan benzer işler grubudur. Bu
kavram, bazen “iş veya kariyer ailesi” ve “meslek” terimleriyle geçişimli olarak ta kullanılır.
Pazarlama, İnsan kaynakları, finans, mühendislik vb. benzer içerikte işleri içeren iş aileleri;
bazen de meslekler olarak kabul edilir.
Meslek (occupation): Birbiriyle ilişkili ve içerikleri genel olarak benzer olan işler grubu.

10.4.3. İşlerin Değerlendirilmesi
İşlerin değerlendirilmesi; “değerleyiciler tarafından, iş tanımları kullanılarak,
belirlenen yönteme göre” yapılır. Değerlendirmelerin nasıl bir programla ve ne kadar sürede
yapılacağı; değerlenecek iş sayısına, yönteme, değerleme için ayrılabilecek zamana vb.ne
göre değişir. İş sayısının çok olduğu, sayısal yöntemlerin kullanıldığı durumlarda
değerlendirmelerin bir defada yapılması pek mümkün olmamakta, değerlendirme süreci bir
dizi kurul toplantısını ve daha uzun bir süreyi gerektirmektedir. Değerlemelerin hızını ve
etkinliğini artırmak için, iş tanımları ve değerleme plânı (ölçeği) önceden üyelere
dağıtılmalıdır.
İş değerleme kurulu işleri değerlerken iki temel yaklaşımdan birini benimseyebilir:
1. Önce her üye bireysel olarak işleri değerlendirir, sonra bu değerlendirmeler
toplantıda belirli yöntemlerle birleştirilerek kurulca ortak bir karara varılır,
2. Önceden bireysel değerleme yapılmaksızın kurul tarafından işler beraberce
değerlendirilir.
Bireysel değerlendirmelere dayalı ilk yaklaşım, biraz zaman alıcı olmakla birlikte, her
üyenin değerleme yapmasını ve üyelerin toplantılara hazırlıklı olarak gelmelerini sağladığı
için önerilen bir yoldur. Değerlendirmelerin kurulca eş-anlı yapılması ise, işin daha hızlı
yürütülmesi açısından uygundur. Ancak bu yaklaşımda, bir kaç “etkili üye”nin
değerlemesinin kurul kararı olarak çıkması, birçok üyenin edilgen konumda kalması, çoğu
üyenin toplantılara hazırlıksız gelmesi ve böylece sağlıklı olmayan kararların ortaya çıkması
gibi sakıncalar vardır.
İşlerin değerlendirilmesi, aslında iş değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ile
gerçekleştirilir. Temel iş değerleme yöntemleri; (1)Sıralama, (2)Sınıflandırma, (3)Faktör
Karşılaştırma ve (4)Puan yöntemi şeklinde sıralanır.
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10.5. İş Değerleme Yöntemleri
İş değerleme yöntemleri, değerlendirmelerin “hangi faktörlere göre ve nasıl
yapılacağını” belirler. İlgili yazında farklı yöntemlerden de söz edilmekle birlikte, geleneksel
ve biçimsel temel iş değerlendirme yöntemleri,
1.

Sıralama (ranking),

2.

Sınıflandırma (classification/grading),

3.

Faktör Karşılaştırma (factor comparison) ve

4.

Puan (Faktör – puan (factor-point) yöntemi’dir.

Bu yöntemlerden sıralama ve sınıflandırma, “sayısal (analitik) olmayan”; puan ve
faktör karşılaştırma ise “sayısal (analitik) yöntemler” olarak nitelendirilir.
Geleneksel yöntemler dışında, geliştiricisinin adıyla anılan “Hay yöntemi” veya plânı,
karar bandları, kontrol listesi, Kılavuz işler ve Olgunlaşma eğrisi, piyasaya göre değerleme
yöntemleri vb.nden de söz edilebilir. Ancak bu yöntemler, ayrı yöntemler olmaktan ziyade,
yukarıda belirtilen temel yöntemlerin değişik uygulamaları olarak kabul edilebilir.

10.5.1. Sıralama Yöntemi
Sıralama yöntemi (ranking method), işlerin bir bütün olarak veya ”işin önemi-değeri”
gibi genel bir faktöre göre, birbirleriyle kıyaslanarak göreli değerlerinin belirlenmesini içeren,
sayısal olmayan bir yöntemdir. Bu yöntemde de önce işler analiz edilerek iş tanımları
hazırlanır. İş tanımlarının, diğer yöntemlerdeki kadar ayrıntılı olması gerekmez. Gene de,
hazırlanacak iş tanımları, işlerin “değeri”ni,“önemi”ni ve “güçlük düzeyini” belirlemek için
gerekli bilgileri içermelidir.
İşlerin sıralanmasında iki yaklaşım veya teknik kullanılabilir:
- Basit sıralamada, iş tanımlarına dayalı olarak işler en değerliden en az değerli
olana doğru veya tersi yönde bir sıraya konur. Burada, her değerleyici veya değerleme kurulu
bir listenin en başına en önemli işi, en altına da en az önemli işi koyar ve diğer işleri de ikisi
arasında önem düzeyine göre sıralandırır.
Basit sıralamanın değişik bir uygulaması “kart tekniği”dir. Buna göre, her işin ünvanı
ve özet tanımı kartlara yazılır ve işler önce “kolay- zor işler” diye gruplanır, daha sonra alt
gruplara bölmek suretiyle gruplandırma devam ettirilerek nihai iş sırası elde edilir. Kart
tekniğiyle sıralama, sıralamayı bir tablo veya kağıt üzerinde yapmaya kıyasla daha esnek bir
yoldur.
- İkili karşılaştırma (paired comparison) yaklaşımında her bir iş diğer işlerle tek
tek karşılaştırılır ve bu karşılaştırmada hangi işin “daha değerli” olduğuna karar verilir.
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“Eşleştirme” de denilen bu teknikle çok sayıda işin değerlendirildiği durumlarda, gerekli
karşılaştırma sayısı oldukça fazla olabilir. Karşılaştırma sayısı= N(N-1)/2 formülüyle
hesaplanır. Örneğin 10 işin sıralanması için 45; 20 işin karşılaştırılması için 190 karşılaştırma
yapmak gerekir.
İkili karşılaştırma, iki şekilde uygulanabilir:
1. Kart tekniğinde, her bir işin ünvanı ve özet tanımı ayrı ayrı kartlara yazılır ve
sonra her karttaki iş, diğer tüm kartlardaki işlerle tek tek karşılaştırılarak değerlenir. Bu ikili
karşılaştırmalarda, “daha önemli” olan işe ait karta bir işaret konulur. Tüm işler bu şekilde
birbiriyle eşleştirilerek karşılaştırıldıktan sonra, toplam işaret sayısına göre işler sıraya
konulur. Bir işin daha fazla işaret almış olması, o işin daha değerli olduğunu gösterir.
2. Matris tekniği’nde satırlara ve sütunlara karşılaştırılacak işler yazılır ve böylece
oluşturulan matristeki tüm işler birbirleriyle karşılaştırılır. Bu ikili karşılaştırmalarda, kart
yönteminde olduğu gibi “daha değerli” olan işlere işaret konulması yoluna gidilebileceği gibi;
basit sayısal değerler de kullanılabilir. Örneğin; Tablo’da verildiği gibi, “daha değerlidir=2”;
“eşit değerdedir=1” ve “daha az değerlidir=0” şeklinde üç seçenekli bir değerlendirme
yapılabilir. Bu yaklaşımda, her işin karşısındaki sözkonusu değerler toplanarak ve toplamların
büyüklüğüne göre işler sıralanarak değerlendirme tamamlanır.

229

Tablo 11: İş Karşılaştırma Matrisi
İŞLER

A

B

C

D

E

F

G

H

İ

İşaret
sayısı/puan

A

X

0

0

2

0

0

0

1

0

3

B

2

X

1

2

1

0

1

2

1

10

C

2

1

X

2

1

0

1

2

1

10

D

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

E

2

1

1

2

X

0

1

2

1

10

F

2

2

2

2

2

X

2

2

2

16

G

2

1

1

2

1

0

X

2

1

10

H

1

0

0

2

0

0

0

X

0

3

İ

2

1

1

2

1

0

1

1

X

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sıralama Yönteminin Uygun Olduğu Durumlar ve Kısıtları
Görüldüğü gibi, sıralama yöntemi, oldukça basittir; fazlaca analiz, zaman, uzmanlık ve
maliyet gerektirmez. Bu özellikleriyle sıralama yöntemi, iş sayısının fazla olmadığı, işler arası
değer farklılıklarının fazla olduğu, acil değerlemenin gerekli olduğu durumlara uygundur. Bu
yöntem, sayısal yöntemlere göre yapılacak değerlemelerden önce bariz ücret dengesizliklerini
gidermek, diğer yöntemlere göre yapılan değerlemeleri kontrol etmek amacıyla da
kullanılabilir.
Bununla birlikte, yöntemin belirli kısıtları ve zayıflıkları da vardır. İlk olarak, yöntem
iş sayısının çok olduğu büyük örgütler için uygun değildir. Çünkü özellikle ikili
karşılaştırmalarda iş sayısı arttıkça gerekli karşılaştırma sayısı “geometrik” diziyle artış
gösterir. Ayrıca, işler burada “bütün olarak” veya genel “bir faktöre” göre değerlendirildiği
için değerlemelerin öznel yargılardan, işi yapanların kişilik, ünvan ve mevcut ücretlerinden
etkilenme olasılığı vardır. Değerlendirme sayısal sonuç vermediğinden yöntem, işlerin değeri
ve ücretleriyle ilgili ayrıntılı analizler yapmaya da pek elverişli değildir.
Bu zayıflıklarına rağmen, sıralama yöntemi; iş sayısının az, işler arası değer farkının
ve ücret dengesizliklerinin çok olduğu durumlara uygundur.
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10.5.2. Sınıflandırma Yöntemi
Sınıflandırma (grading, classification) yöntemi; işlerin önem ve değer bakımından
gruplandırılması veya sınıflandırılmasını içeren nitel (kalitatif) bir yöntemdir. “Önceden
belirlenmiş derecele(ndir)me yöntemi” de denilen; 1909’da E.O.Griffenhagen, 1922’de
Carnegie Teknoloji Enstitüsü Personel Araştırma Bürosunca geliştirilen ve 1923’te ABD
hükümetince uygulanan bu yöntemde, önceden belirlenen sayıda iş derecesi veya sınıfı
oluşturmayı içerir. Diğer yöntemlerden farklı olarak bu yöntemde işlerin değeri tek tek değil
grup olarak belirlenir. Başka bir ifadeyle; ayrı ayrı her bir işin göreli değeri değil işlerin hangi
iş sınıfı veya grubuna girdiği belirlenir. Bu yüzden, sınıflandırma yöntemiyle elde edilen iş
değerlendirme sonuçları, değerine göre her bir işe ayrı ücret vermeyi öngören “tek veya nokta
ücretleme”ye değil “toplu ücretleme”ye imkân verir.
Sınıflandırma Yönteminin Aşamaları:
Sınıflandırma yönteminde işlerin değerlenmesi, öz olarak aşağıdaki aşamaları içerir:
1.

Diğer yöntemlerde olduğu gibi, önce işler analiz edilir ve tanımlanır.

2. Sınıf veya iş grubu sayısı belirlenir. İşlerin sayı ve çeşitliliğine bağlı olarak
değişebilirse de, sınıf sayısı gereğinden az veya çok olmamalıdır.
3. Sınıfların tanımlarının yapılması: Bu aşamada, değerlendirmede esas alınan bir
veya bir-kaç değerlendirme faktörüne göre sınıf tanımlamaları yapılır. (Tablo 12’de bir
sınıflandırma plânı örneği verilmiştir.)
4. İşlerin değerlenmesi: İş tanımları ile sınıf tanımları karşılaştırılarak her bir iş
uygun görülen iş sınıfına dağıtılır. Bütün işler, sınıflara dağıtıldığında, iş değerlemesi
tamamlanmış olur.
Bu yöntemde işlerin sınıflandırılmasında yaygın şekilde kullanılan üç ölçüt veya
faktör, “görev”lerin(duties) zorluk veya karmaşıklığı, “”sorumluluk” ve “işin gerektirdiği
nitelikler” olarak sıralanabilir. Puan ve faktör karşılaştırma yöntemlerinden farklı olarak işler,
bu ölçütlere göre, bütün olarak değerlendirilir.
Sınıflandırma yöntemi, bütün işlerin büyük ölçüde büro ve yönetsel görevler içerdiği
örgütlerde, örneğin sigorta şirketlerinde etkili biçimde uygulanabilir. Ancak iş içeriğinin
büyük farklılıklar gösterdiği; örneğin “teknik işler, muhasebe, üretim işleri vb. birçok
fonksiyonu içeren bir üretim işletmesinde veya sağlık işletmelerinde bazı güçlükler ortaya
çıkabilir. Bununla birlikte sınıf sayı ve tanımlarının uygun biçimde belirlenmesiyle, çok
sayıda işin bulunduğu büyük örgütlerde ve işletmelerde de uygulanabilen bir yöntemdir.
Nitekim merkezî ve yerel kamu yönetimi örgütlerinde sınıflandırma yöntemi, yaygın biçimde
kullanılmaktadır.
Ancak,
Türkiye’de
kamu
kesiminde
kullanılan
“sınıflandırma/derecelendirme” sistemi, iş değerlendirmeyle ilgili olmayan bir personel
sınıflandırma sistemidir. Türkiye’de kamu kesimindeki “memuriyet işleri”nde çalışan kamu
görevlileri için uygulanan bu “sınıflandırma/ dereceleme sistemi”, 1950’lerden itibaren ve en
231

son 1990’lı ve 2000’li yıllardaki “iş(kadro)” odaklı sınıflandırma girişimlerine rağmen, esas
olarak kişi odaklı bir personel sınıflandırma/ kariyer (rütbe) sistemidir. Bu sistem içinde de
hizmetler (işler), ana gruplar itibarıyla bir “sınıflandırma”ya tabi tutulmuş olmakla birlikte, bu
sınıflandırma, kamu hizmetlerini gruplara ayırmaktan ibaret olup, söz konusu hizmetler arası
bir önem hiyerarşisini (sıralamasını) yansıtmaz.
Tablo 12: Bir İş Sınıflandırma Plânı Örneği
İŞ SINIFI NO

SINIF TANIMI

1.

Büyük ölçüde fiziksel nitelikli çok basit işler

2.

2-3 haftalık kısa bir eğitimden sonra yapılabilecek, bir kaç açıkça
tanımlanmış kurala uygun olarak, yakın denetim ve gözetim altında
yerine getirilen basit görevleri içeren işler.

3.

Genelllikle basit ve açık, fakat belli ölçüde karmaşık rutin işlemler
içeren, bir ölçüde bireysel bilgi ve uyanıklık gerektiren ve genel kontrol
ve nezaret altında yapılan işler.

4.

Bağımsız iş düzenlemesi, bazen inisiyatif kullanmayı içeren, uzak veya
seyrek nezaret altında yapılan, bir veya bir kaç alanda ayrıntılı
prosedürlere aşina olmayı gerektiren işler.

5.

Rutin çalışmayı, fakat belli ölçüde rutin olmayan sorunlara cevap
vermek için kişisel sorumluluk üstlenmeyi ve/veya az sayıda kişi
üzerinde sınırlı kontrol kullanmayı gerektiren işler.

6.

Tek düze olmayan çalışmayı, bir kaç alt düzey işlevi koordine etmeyi ve
belli ölçüde küçük iş gruplarına nezaret etmeyi; rutin işler için belirli
düzeyde kişisel bilgi ve sorumluluk üstlenmeyi gerektiren işler.

7.

Rutin görevleri içeren belirli bir birim veya bölümün yönetilmesini
ve/veya uzmanlık bilgisi gerektiren bireysel görevleri yerine getirmeyi
içeren işler.
Kaynak: Pearson (1991)

Sınıflandırma yönteminin yarar ve sakıncaları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Yöntemin uygulanması, anlaşılması ve anlatılması kolaydır. İşlerin değerlendirilmesi,
kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilir. Çok sayıda işin değerlendirilmesi için de
kolaylıkla kullanılabilir. Değişen ve yeni işlerin sisteme göre değerlenmesine imkan veren bir
esnekliğe sahiptir.
Sınıflandırma yönteminin bazı sakıncaları da vardır. Sınıf tanımlarının yapılması ve
işlerin genel bir-iki faktöre göre değerlenmesi güç olabilir. Yöntem, genel değerleme
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hatalarına, ücret, kişilik, ünvan etkisiyle yanlış değerlemeye açıktır. Ayrıca, özellikle çok
sayıda nitelikli işin değerlenmesi de zor olabilir. Değerleyicilerin tüm işleri ayrıntısıyla
bilmeleri her zaman mümkün olmayacağından, genel bir sınıf tanımlamasına göre işleri
geçerli ve güvenilir biçimde sınıflandırmak ta mümkün olmayabilir. Bunların yanında, işler
sınıflar(gruplar) olarak sıralandığı için, bu yöntem işleri tek tek ücretlemeye uygun değildir.
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Uygulamalar
İŞ DEĞERLEME SİSTEMLERİNDE METODOLOJİLER
Mehmet AKSU
Bugün, dünyanın her yerindeki şirketler tarafından kullanılan binlerce iş değerleme
sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerin tümü sayısı bir düzineyi bulan temel teknik
yaklaşımlardan birini kullanır. Burada kısaca, yaygın olarak kullanılan üç niteliksel sistem
olan PAQ, FES ve Hay sistemlerinden bahsetmek istiyoruz.
Çok yaygın olarak kullanılmamasına rağmen, PAQ sistemi, teknik kusursuzluğu ve
birçok insan kaynakları bağlantılı alanda yararlılığı sebebiyle endüstriyel/örgütsel psikoloji
alanında önde gelen sistemlerdendir.
Amerikan hükümeti tarafından beyaz yakalı çalışanların görevlerinin değerlemesinde
kullanılan FES ise basit faktör analizi metodolojisini ileri götüren bir sistemdir ve hem
içeriksel hem de teknik açıdan başka birçok sistem tarafından kopya edilmektedir.
Hay sistemi ise daha çok özel sektör tarafından yönetici, süpervizör, uzman ve beyaz
yakalı pozisyonların iş değerlemesinde kullanılmaktadır.
PAQ sisteminde, 187 iş öğesi değerlendirilmektedir ve bu öğeler standartlaştırılmıştır.
Bu iş öğelerinin ortak bir rakamsal değerle ifade edilmesinde kullanılan ve öğelerin
kombinasyonlarının ve ağırlıklarının belirlenmesini sağlayan standart iş değerleme denklemi,
reel iş pazarındaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Öğeler ve göreceli ağırlıkları her
şirket için özel olarak saptanabilir. Bu yöntemde, iş analizcisinin 187 iş öğesinin her biri için
belirlediği değerler bilgisayara girilir ve standart denklem sonucu toplam iş değerleme puanı
ortaya çıkar.
FES ve Hay sistemlerinde ise, ortak süreçler bulunmasına rağmen, iş değerleme
şemaları her şirket için belli ölçülerde özelleştirilmektedir.
Sistem Gelişimi, Uygulama ve Operasyon
İş değerleme sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, değerlendirilmesi ve
uygulamaya konulması gibi süreçlerinde bazı adımlar sistemin kendine özgü metodolojisine
bağlı olabilir, bazı adımlar ise evrensel olarak ortak kullanılır. Tipik bir iş değerleme
sisteminde atılacak bazı proje adımları aşağıda listelenmiştir:
Kaynak: http://www.insangucu.com.tr/default.aspx?pid=78271&nid=69453
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Uygulama Soruları
1)
Uygulamalarda daha çok tercih edilen iş değerleme sistemleri olan PAQ, FES
ve Hay sistemleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş değerlemesi, işlerin göreli değerlerinin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte önce iş
analizleri yapılarak değerlenecek işler işlere ait iş tanım ve gerekleri hazırlanır. Daha sonra bu
tanımlar ile seçilen yönteme göre işler değerlenir.
İş değerlemesinin en önemli amacı, "eşit değerde işe eşit ücret" ilkesini hayata
geçirmektir. Bu amaç doğrultusunda, işlerin belirlenen göreli değerlerine uygun olarak, o
işlerde çalışan kişilere ödenecek temel ücret veya maaş düzeyleri belirlenir. Böylece, "ücret
adaleti" ve buna bağlı olarak ta işgörenlerin memnuniyet ve bağlılıklarının sağlanması
hedeflenir. İş değerlemesi, bilimsel ve adaletli bir "işe dayalı ücretlendirme" için zorunlu bir
çalışmadır.
Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri; Sıralama ve Sınıflandırma yöntemleri
şeklinde sıralanabilir. Fazlaca uzmanlık ve maliyet gerektirmeyen ve basit olan bu yöntemler,
değerleme hatalarına daha açıktır.
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Bölüm Soruları
1) İş değerlemesinin en uygun tanımı hangisidir?
a) İşlerin göreli değerini belirleme sürecidir.
b) İşlerin tehlike düzeyini belirleme işlemidir.
c) İşlerin ücretlerini belirleme işlemidir.
d) Bir işin ne ölçüde başarılı şekilde yerine getirildiğini belirleme işlemidir.
e) Kişilerin iş başarısı açısından karşılaştırılması sürecidir.
2) İş değerlemesinin bilgiye dayalı yargılamayı içeren bir süreç olması onun
hangi özelliğini gösterir?
a) Yargılama süreci olması
b) Karşılaştırma süreci olması
c) Sistemli bir süreç olması
d) Analitik bir süreç olması
e) Yapılandırılmış bir süreç olması
3) İşleri değerlemek için, hangisinin önceden yapılmış olması gerekir?
a) Piyasa ücret araştırması,
b) İş analizleri ve iş tanımları,
c) Performans değerleme,
d) İş sıralaması,
e) İnsan kaynakları planlaması
4) Aşağıdakilerden hangisi iş değerleyicilerinde olması gereken özelliklerden biri
değildir?
a) Uzun süren çalışmalar yapabilme
b) Yeterli bilgi ve anlayış
c) Nesnel değerleme yeteneği
d) Temsil özelliği
e) Hiçbiri
5) Birbiriyle yakından ilgili ve içerik bakımdan benzer işler grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş
b) İş ailesi
c) Görev
d) Meslek
e) Hiçbiri
6) Hangi iş değerleme yöntem(ler)inde gerekli tanımların yer aldığı bir
“değerleme ölçeği (plânı)” kullanılmaz?
a) Sıralama,
b) Sınıflama,
c) Puan,
d) Faktör karşılaştırma,
e) Sıralama ve sınıflandırma
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7) Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesinin özelliklerinden biri değildir?
a) Bir karşılaştırma (mukayese) sürecidir
b) Bir yargılama sürecidir
c) Analitik bir süreçtir
d) İş ile birlikte kişiler de değerlendirilir
e) Hiçbiri
8) Aşağıdakilerden hangisi iş değerleme sürecinin aşamalarından biri değildir?
a) Performansın değerlendirilmesi
b) Hazırlık ve plânlama
c) İş analizleri ve iş tanımları
d) İşlerin değerlendirilmesi
e) Sonuçların düzenlenmesi
9) Kart tekniği ve ikili karşılaştırma aşağıdaki iş değerleme yöntemlerinden
hangisi için uygulanır?
a) Sınıflama
b) Faktör puan
c) Faktör karşılaştırma
d) Sıralama
e) Hiçbiri
10) Aşağıdaki durumlardan hangisi için sınıflama yöntemi uygundur?
a) İşlerin tek tek değerlendirilmesi gerektiğinde
b) İşlerin ayrı ayrı çok özelliklerinin olması durumunda
c) Çok sayıda işin değerlendirilmesi gerektiğinde
d) Çok sayıda nitelikli işin değerlendirilmesi gerektiğinde
e) Hiçbiri

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

238

11. İŞ DEĞERLEMESİ (II): SAYISAL İŞ DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ VE İŞ YAPISI 11

11

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İş Değerlendirme Yöntemleri
11.1.1. Faktör Karşılaştırma Yöntemi
11.1.2. Faktör Puan Yöntemi
11.2. İş Değerlendirmenin Sonucu: İş Yapısı

240

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sayısal iş değerleme yöntemlerini belirtiniz.

Farklı iş değerleme yöntemleri kullanılarak yapılan iş değerlemesi sonucunda
iş yapısına nasıl ulaşıldığını açıklayınız.

2)

241

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sayısal İş Değerleme
Yöntemleri ve İş Yapısı

Sayısal iş değerleme
yöntemlerine göre işlerin
nasıl değerleneceğini
öğrenebilmek

Okuyarak

Sayısal İş Değerleme
Yöntemleri ve İş Yapısı

Farklı iş değerleme
yöntemlerini kullanılarak
yapılan iş değerlemesi
sonucunda iş yapısına nasıl
ulaşıldığını açıklayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Faktör karşılaştırma yöntemi

•

Faktör puan yöntemi

•

İş yapısı
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Giriş
İşlerin göreli değerlerinin belirlenmesi süreci olarak tanımlanan iş değerlemesi için
sayısal olmayan yöntemler kullanılabileceği gibi sayısal yöntemler de tercih edilebilir. Sayısal
iş değerleme yöntemleri; Faktör Karşılaştırma ve Puan yöntemi şeklinde sıralanabilir. Sayısal
yöntemler, daha fazla emek ve uzmanlık gerektirmekle birlikte, daha doğru değerleme imkânı
sunmaktadır.
Gerek sayısal olmayan yöntemler, gerekse de sayısal yöntemler kullanılarak yapılan iş
değerlemesi sonunda, göreli değerleri bakımından işlerin tekli veya gruplar halinde sırası elde
edilir. Kısaca, “iş yapısı (hiyerarşisi)” olarak adlandırılan bu sıralamaya göre de o işlerde
çalışan işgörenlere ödenecek ücretler belirlenir.
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11.1. Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Faktör karşılaştırma (factor comparison) yöntemi, sayısal bir iş değerlendirme
yöntemidir. Bu yöntem, puan ve sıralama yöntemlerinin bazı özelliklerinin birlikte
kullanıldığı bir yöntemdir.
Faktör karşılaştırma yöntemi, 1926’da Eugene Benge tarafından uygulanan ve özgün
halinde “beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları” faktörlerine
göre oluşturulan bir “faktör karşılaştırma ölçeğine” göre işlerin bir komite tarafından
değerlendirilmesini içeren bir yöntemdir.
Özgün şekliyle sonradan pek yaygın olarak kullanılmayan faktör karşılaştırma
yöntemi, iki temel fikre veya varsayıma dayanır:
1. Bir örgütteki sınırlı sayıdaki anahtar işin ücretleri arasında uygun bir
ilişki(dağılım) vardır.
2. Anahtar işlerin ücretlerinden türetilen “faktör karşılaştırma/iş içeriği ölçüm
ölçeği”, diğer tüm işlerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Bu varsayımlar doğrultusunda, iş değerlemesi, anahtar işlere göre oluşturulan faktör
karşılaştırma ölçeği kullanılarak gerçekleştirilir.
Faktör karşılaştırma yöntemine göre iş değerlendirmesi, aşağıdaki aşamalardan
geçilerek gerçekleştirilir:
a) İşlerin İncelenmesi ve Değerlendirme Faktörlerinin Seçilmesi: Diğer
yöntemlerde olduğu gibi, bu yöntemde de ilkin işler analiz edilir ve değerlendirme faktörleri
belirlenir ve tanımlanır. Faktör karşılaştırma yönteminde genellikle-özgün halinde- kullanılan
faktörler, “beceri, bedensel çaba, zihinsel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları”dır.
Bununla birlikte, iş grubunun özelliğine ve diğer etmenlere bağlı olarak değişik (3 ile 7)
sayıda ve farklı faktörler kullanılabilir.
b) Anahtar İşlerin Seçilmesi ve Tanımlanması: İş analizi bilgilerine dayalı olarak
değerlendirme komitesi, 15-20 anahtar(mastar) iş seçer. Bu yöntemde “anahtar (kilit, mastar)
işler ve işlerin seçimi son derece önemlidir. Çünkü yöntem, anahtar işlere dayalı olarak
uygulanır. Anahtar işlerin seçiminde temel ölçüt, “ücretlerinin (değerleriyle) uygunluğudur.
Anahtar işler, işletmede ve iş kolunda bilinen, çoğu işletmede bulunan, farklı yerlerdeki tanım
ve içerikleri aynı veya çok yakın olan, bir grup işi temsil eden, genellikle önemleriyle orantılı
ücret ödenen işlerdir. Anahtar işler belirlendikten sonra bu işlerin tanımları, değerlendirme
faktörleri ile ilgili bilgileri içerir şekilde yapılmalıdır.
c) Anahtar İşlerin Faktörlere Göre Sıralanması: Anahtar işler, her bir faktöre
göre sıralanır ve bu sıralama sonuçları, “iş (önem/güçlük) sırası” olarak adlandırılabilecek bir
tablo halinde düzenlenir. Bu sıralamada, şu soruya cevap aranır: “(Örneğin, “beceri faktörü
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açısından) gerekli beceri bakımından işler, en fazla gerektirenden en az beceri gerektirene
doğru nasıl sıralanır?”
Tablo 13: Faktörlere Göre İş Sırası
İŞLER

FAKTÖRLER
BECERİ

ZİHİNSEL
ÇABA

BEDENSEL
ÇABA

SORUMLULUK

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

A

1

1

9

2

11

B

3

4

7

3

3

C

2

3

12

4

7

D

4

2

8

5

6

E

5

6

4

7

8

F

6

5

6

1

4

G

7

11

5

8

2

H

8

7

10

9

12

I

9

8

13

14

13

…

…

..

..

..

..

Kaynak: Ataay (1990)

d) Anahtar İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörlere Dağıtılması ve Ücret
Sırasının Oluşturulması: Anahtar işlerin ortalama ücretleri belirlenir ve her bir işin ortalama
ücreti, işin önemini belirleme açısından ağırlıklarına göre faktörlere paylaştırılır. Bu dağıtım
(paylaştırma) işlemi bittikten sonra, her bir faktör açısından ücret payı büyüklüğüne göre işler
sıralanır, bu sıralama da “ücret sırası tablosu” şeklinde düzenlenir.
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Tablo 14: Ücret Sırası Tablosu
İŞLER

FAKTÖRLER
BECERİ

ZİHİNSEL
ÇABA

BEDENSEL
ÇABA

SORUMLULUK

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

A

1

1

9

2

11

B

3

4

7

3

3

C

2

3

12

4

7

D

7*

2

14*

10*

5*

E

5

6

4

7

8

F

6

5

6

1

4

G

7

11

5

8

2

H

8

7

10

9

12

I

10*

8

13

13*

13

..

..

..

..

…

…

* Ücret sırası,iş sırasıyla uyumsuz olan işler
e) Faktör Karşılaştırma Ölçeğinin Oluşturulması: Anahtar işlerin faktörlere ve
her bir faktörden aldıkları puan paylarına göre oluşturulan sıraları karşılaştırılır. Bu
karşılaştırmada, her bir faktörden iş ve ücret sırasının aynı olmasına bakılır. Her iki sırası aynı
olan işler belirlenir. Ayrıca, iki sıralama arasında küçük ve sınırlı sayıda uyumsuzluk olan
işler için, ücret paylarında yapılacak ayarlamalarla gerekli uyum sağlanır. İş ve ücret sırası
çok fazla farklılık gösteren ve ufak ayarlamalarla uyumlaştırılamayan işler, anahtar işler
listesinden çıkarılır. Örneğin, yukarıdaki tabloda D işinin iş ve ücret sıraları arasında ciddi
uyumsuzluk olduğundan bu iş anahtar işler listesinden çıkarılır. I işi ise, iki faktörden birer
sıralık uyumsuzluk gösterdiğinden; iş ve ücret sıraları tekrar gözden geçirilerek
uyumlaştırılabilir. Bu işlemlerden sonra, iş ve ücret sırası uyumlu olan/kılınan anahtar işlere
göre bir “faktör karşılaştırma ölçeği” düzenlenir.
Faktör karşılaştırma ölçeği, yukarıdaki işlemlerden sonra kalan anahtar işlere dayalı
olarak tasarımlanan ve diğer işlerin değerlendirilmesinde kullanılan bir değerlendirme
aracıdır. Ölçek, sol ilk sütunda olası ücret tutarlarının, sonraki sütunlarda “değerlendirme
faktörleri”nin yer aldığı bir tablodur. Anahtar işler, her bir faktörden aldıkları ücret payının
karşısında gelecek şekilde ölçeğe yerleştirilir. Böylece ölçeğin geliştirilmesi işlemi
tamamlanmış olur.
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f) Diğer İşlerin Ölçeğe Göre Değerlendirilmesi: “Faktör karşılaştırma ölçeği”
yukarıda anlatıldığı gibi tamamlandığında, anahtar işler dışında kalan diğer işler, her bir
faktör açısından ilgili anahtar işlerle “karşılaştırılarak” ölçeğe yerleştirilir. Tüm işler için bu
yerleştirme bittiğinde işlerin değeri belirlenebilir hale gelmiş demektir.
Faktör karşılaştırma ölçeğinde, her işin her bir faktörden aldığı “para tutarları”
toplanarak işlerin değerini gösteren “toplam ücret veya puan”lar elde edilir. Bu toplamlara
göre işler sıralandığında ise, işlerin önem ve değer sırası (iş yapısı) elde edilmiş olur.
Faktör karşılaştırma yöntemi, sayısal değer olarak anahtar işlerin “ortalama
ücretleri”nin kullanılmasıyla faktör puan yönteminden ayrılır. Söz konusu “ücret tutarları”, iki
şekilde kullanılabilir:
1. Eğer, anahtar işlerin ücretleri olması gereken ideal veya uygun ücretler olarak
kabul ediliyorsa, değerleme sonuçları, her bir işin “uygun ücreti”ni verir. Bu durumda, bu
yönteme göre iş değerlemesiyle, bir bakıma hem iş yapısı, hem de ücret yapısı elde edilmiş
olur.
2. Eğer anahtar işlerin ücretlerinin uygunluğu konusunda bir fikirbirliği yok ve bu
ücretlerin piyasa düzeyleri vb.ne göre tekrar gözden geçirilmesi gerektiği düşünülüyorsa, bu
durumda elde edilen sonuçlar, işlerin önemini gösteren “puanlar” olarak kabul edilir. Böylece,
iş değerlendirmesi ile puan yönteminde olduğu gibi, “iş yapısı” elde edilmiş olur. Piyasa ücret
araştırması verileri, mali imkânlar vb. dikkate alınarak işlere veya iş gruplarına göre ayrıca
ücret düzeyleri belirlenerek ücret yapısı elde edilir.
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FAKTÖR KARŞILAŞTIRMA ÖLÇEĞİ
FAKTÖRLER
TL

BECERİ

ZİHİNSEL

BEDENSEL
ÇABA

SORUMLULUK

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

ÇABA
……

….
8,50

İşl. Elekt.
Montaj işçi.

Tornacılık

Montaj işçi.
…………

6,50
Marangoz

Marangoz

Meydancılık

Tornacılık

5,50

……….
…..

5,00

…………

4,50
Montaj işçi.

4,00
3,50

Meydancılık

İşl. Elekt.

7,50

6,00

…..
……….

8,00

7,00

…..

Montaj işçi.

………….
……….

3,00
……….

2,50
Meydancılık

2,00

İşl. Elekt.

1,50
1.00
0,50

……….

Meydancılık
……….

…..

Tablo 15: Faktör Karşılaştırma Ölçeği
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Faktör karşılaştırma yöntemi, karmaşıklığı, uygulanmasının güç ve uzmanlık gerektirir
olması gibi nedenlerle özgün biçimiyle pek fazla uygulanmayan bir yöntemdir. Buna karşılık,
bazılarınca aynı metodolojiye dayandığı kabul edilen ve zaman içinde geliştirilen Hay
yöntemi, değişik iş kollarında yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir.
Faktör karşılaştırma yönteminin başlıca yarar ve sakıncaları, aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Faktör karşılaştırma yöntemi, işletmenin özelliklerine göre, oldukça nesnel
değerlemelere imkân verir. Alt faktörlere inilmediğinden daha esnektir ve faktörler arası
geçişim azdır. Değerleme ölçeğinin kullanımı kolaydır. Buna karşılık, özellikle ölçeğin
geliştirilmesi nispeten güçtür ve uzmanlık gerektirir. Uygulanması, fazlaca kayıt ve işlemler
ile uzun zaman gerektirir ve maliyetlidir. Değerleyicilere ve işgörenlere yöntemin anlatılması,
göreli olarak daha zordur.

11.2. Puan Yöntemi
Genellikle ABD’de “faktör puan yöntemi”, İngiltere’de ise “puan yöntemi” (point
method) diye de adlandırılan yöntem, seçilen belirli faktörlere göre işlerin değerinin
belirlenmesini içerir. Daha ayrıntılı ve sayısal değerlendirmeye imkân vermesi ve yalınlığı
nedeniyle Dünya’da ve Türkiye’de en fazla kullanılan yöntem olduğu söylenebilir.
Bu yöntemde işler, “beceri (skill), sorumluluk (responsibility), çaba (effort) ve çalışma
koşulları(working conditions)” olarak adlandırılan “ana faktörler” altında toplanan (alt)
faktörlere göre değerlenir. Ana faktörlerden “beceri” faktörü, işin gerektirdiği ve üstlenecek
işgörenin sahip olması gereken “bilgi, beceri, yetenek vb.” nitelikleri, yani “iş gerekleri”ni
içerir. Diğer ana faktörler ise, işin içeriğinden ve yerine getirildiği koşullardan kaynaklanan
“işgörenin maruz kalabileceği” durumları tanımlar. Ana faktörler, değişmez. Ancak,
kullanılan alt faktörler, duruma göre değişiklik gösterir. Kullanılan alt faktörlerin sayısı, 3 ile
25 arasında değişmekle birlikte, çoğu plânda faktör sayısının 10-15 civarında olduğu
söylenebilir.
Puan yöntemine göre iş değerlendirmesi, amaca uygun olarak geliştirilen ve faktörler
ile faktör derecelerini ve bunlara ait puan ağırlıklarını içeren bir “faktör-puan ölçeği”ne göre
gerçekleştirilir. Dolayısıyla, puan yöntemine göre iş değerlendirme süreci, öz olarak söz
konusu ölçeğin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili faaliyetleri içerir. Puan yönteminin
aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- İş analizleri ve iş tanımlarının yapılması,
- Faktör-Puan Ölçeğinin Hazırlanması
- Faktörlerin ve faktör derecelerinin belirlenmesi ve tanımlanması
- Faktör ve derecelerin ağırlıklandırılması
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- Ölçek ve İş tanımları kullanılarak işlerin değerlendirilmesi
Puan yöntemine göre iş değerlemesinin aşamaları, yaygın kullanımı da dikkate
alınarak biraz daha ayrıntılı olarak, aşağıda açıklanmıştır.
a) İş Analizleri ve İş Tanımları: Bu yönteme göre iş değerlemesi için hazırlanacak
iş tanımlarında, işi tanıtıcı bilgiler ve işin içerdiği görev ve sorumluluklar gibi tipik bölümler
yanında, beceri, çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları başlıkları altında yer alan faktörlerle
ilgili bilgiler ve tanımlamalar da yer almalıdır. Ancak, değerlendirilecek tüm işlere ilişkin
analiz ve tanımların ilk aşamada bitirilmesi, her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü,
değerleme faktörleri belirlenmeden iş analizleri ve tanımlarında hangi bilgilere, nasıl ve ne
kadar yer verileceğini belirlemek uygun ve isabetli olmaz. Diğer yandan, iş analizi bilgileri
olmadan değerleme faktörlerini belirlemek te pek doğru olmaz. Bu yüzden, ilk aşamada,
seçilecek belirli “anahtar işler”in (benchmark jobs) analiz edilerek tanımlanması ve bu analiz
bilgilerinden faktörlerin belirlenmesi, derecelendirilmesi ve ağırlıklandırılması aşamalarında
yararlanılması yoluna gidilmelidir. Böylece, faktörlerin değerlenecek işlerle ilişkili olma şartı
da yerine getirilmiş olacaktır.
Kullanılacak faktörler kesin olarak belirlendikten sonra, anahtar işler dışında kalan
işlerin analizinin yapılması ve tüm işlere dair nihaî tanımların oluşturulması, uygun olacaktır.
Böylece, iş tanımlarının iş değerleme faktörleriyle ilgili bilgileri içerir şekilde hazırlanması
mümkün olacaktır. Kısacası, “iş analizleri ve iş tanımları”, bütünüyle ilk aşamada
tamamlanan bir çalışma değil, izleyen aşamalardan sonrasına da sarkan ama “değerlendirme”
aşamasından önce bitirilmesi gereken bir süreçtir.
Puan yönteminde, kullanılacak iş tanımlarının belirlenen değerleme faktörleriyle ilgili
bilgileri içerir şekilde daha ayrıntılı olarak hazırlanması gerekir.
b) Faktör-Puan Ölçeğinin Hazırlanması
- İş Değerleme Faktörlerinin Seçilmesi ve Tanımlanması: Puan yönteminde
değerleme faktörlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, hayatî bir öneme sahiptir. Çünkü
işlerin göreli değerleri, bu faktörler kullanılarak belirlenir. “Faktörler, değerlenecek işlerin
hepsinde farklı düzeyde de olsa geçerli olan, işlerin değerini etkileyen, işler arası değer
farklılıklarını ortaya koyan, tanımlanabilen ve değerlenebilen temel iş özellikleri, iş gerekleri
ve iş koşullarıdır. Sayıları ve nitelikleri duruma göre değişen bu faktörler; beceri, çaba,
sorumluluk ve çalışma koşulları olarak adlandırılan ana faktörler altında toplanır.
Bu aşamada, anahtar işlere ait iş analizi bilgilerinden yararlanılarak,
değerlendirmelerde kullanılacak faktörler, belirlenir ve tanımlanır. Bir örgütte yer alan işler,
birbirlerinden oldukça farklı gruplar oluşturduklarından, bunların hepsinde aynı faktörlerin
kullanılması, doğru olmaz. Üretim, büro, satış, profesyonel ve yönetsel işlerin(en azından
işçilik işleri ile büro ve yönetim işleri’nin); farklı plân ve faktörlere göre değerlenmesi daha
uygundur.
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Puan yönteminde faktörler, genellikle “ana ve alt faktörler” şeklinde iki kademeli bir
yapı arzeder. Gerek faktörlerin belirlenmesi ve tanımlanması, gerekse ağırlıklandırma
aşamasında bu iki kademeli yapıdan yararlanılır. Bu konuda genelde benimsenen yaklaşım;
önce ana, sonra “alt” faktörlerin belirlenmesi-tanımlanması ve ağırlıklandırılması şeklindedir.
Ana faktörler konusunda genelde bir görüş birliği vardır; değişik plân ve
uygulamalarda gözlemlenen farklılıklar “alt faktörler” konusunda ortaya çıkmaktadır. Puan
(ve faktör karşılaştırma) yönteminde kullanılan tipik ana faktörler aşağıda açıklanmıştır.
1) Bilgi-Beceri (skill /know-How): Bu başlık altındaki (alt)faktörler, “değerlenecek
işi gereğince yapabilmek için ilgili işgörenin sahip olması gereken (asgari) nitelikleri”, yani
“iş gerekleri”ni temsil eder.“İş-meslek bilgisi ve öğrenim; iş tecrübesi, ön yetişme ve uyum
süresi, çeşitli yetenek ve beceriler, yabancı dil vb. bu ana faktörün alt faktörlerine örnek
olarak verilebilir.
2) Sorumluluk (responsibility): “İlgili iş kapsamında sahip olunan yetkiye bağlı
olarak, örgütsel kaynaklar ile iş süreç ve sonuçları üzerindeki (olumlu-olumsuz) etki”yi
belirlemeye yönelik faktörleri içeren ana faktördür. Alt faktörler bakımından değişik iş
değerleme planlarında farklılığın en fazla ortaya çıktığı ana faktör, sorumluluktur. “İşçilik
işleri” için, sorumluluk alt faktörleri olarak “Malzeme ve ürün; araç-gereç- üretim,
başkalarının işinden, başkalarının güvenliğinden sorumluluk” gibi faktörlerin yaygın biçimde
kullanıldığı gözlenmektedir. Büro ve yönetim işlerinde ise, iş içeriğine bağlı olarak, başkaca
sorumluluk faktörlerinin kullanıldığı görülmektedir. “Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinden
sorumluluk, mali sorumluluk, yasal sorumluluk, temsil sorumluluğu vb. bu tür işlerde
kullanılan alt faktörlere örnek olarak verilebilir.
3) Çaba (effort): “İşin gereğince yerine getirilebilmesi için harcanması gereken
fiziksel, zihinsel ve psikolojik emeği” değerlemeye yönelik ana faktördür. Bu ana faktör,
genellikle “bedensel çaba” ve “zihinsel çaba” olarak iki alt faktöre ayrılmakla beraber, farklı
plânlarda ek olarak “psikolojik çaba” vb. Faktörlerin kullanıldığına da tanık olunmaktdır.
Ayrıca, bazen bedensel çaba yerine “işin fiziksel talepleri”, zihinsel çaba yerine “işin zihinsel
talepleri” ve psikolojik çaba yerine “işin duygusal/ psikolojik talepleri” olarak adlandırılan
faktörler kullanılır.
4) Çalışma koşulları (working conditions): “ilgili iş kapsamında maruz kalınan
çalışma ortam koşullarını ve ortamın işgörenler açısından içerdiği olumsuz-zararlı-tehlikeli
şartlar ve etkileri” belirlemeye yönelik bir ana faktördür. Bu faktör, çoğu iş değerlendirme
planında, özellikle “işçilik” işleri için fiziksel koşullar ve etkilere vurgu yapan “çalışma
ortamı” ve “işin tehlikleri” diye iki alt faktöre ayrılmıştır. Ancak, diğer iş grupları için bu
faktörler dışında/yanında işin “olumsuz ruhsal etkileşim, gerilim, çatışma vb.” psikolojik
koşullarına dair alt faktörlerin kullanıldığı da gözlenmektedir
Alt faktörlerin seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
1.

Faktörler, değerlenecek bütün işler için geçerli, işlerin değerini etkiliyor olmalıdır.
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2.

Faktörler, örgütün strateji ve değerlerine dayalı ve uygun olmalıdır.

3. Önemsiz veya işin değerini belirlemede ölçü olamayacak, işler arasında farklılık
arzetmeyen faktörler seçilmemelidir.
4.

Faktör sayısı, optimum olmalıdır.

5.

Faktörler, derecelere ayrılabilmeli, açık olarak tanımlanabilmelidir.

6. Her faktör, işin belirli bir özelliği ya da yönünü ölçmeli, birbirine geçişim
yapmamalıdır.
7. Faktörler, ilgili taraflarca (yönetim, işgörenler, sendika tarafından) kabul edilir
olmalıdır.
Yukarıda sayılan hususlar arasında, özellikle kullanılacak faktör sayısının optimum
olması, değerlendirme plânının geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gereğinden az
faktörün kullanılması, değerlendirmelerin duyarlılığını azaltacaktır. Faktör sayısının
gereğinden çok olması ise, faktörler arası geçişimlere ve hatalı sonuçlara yol açabilecektir. Bu
konuda yapılan çalışmalara ve deneyimlere göre optimum faktör sayısının 10-15 civarında
olduğu söylenebilir.
Ayrıca, faktörlerin değerlenecek tüm işler için geçerli ve derecelenebilir olması da
önemlidir. İş değerlemesinde, işler arasındaki göreli değer farklılıkları belirlenmeye
çalışıldığından; işler arasında farklılık arzetmeyen ve işlerin tümü veya çoğunluğu açısından
geçerli olmayan ya da aynı düzeyde geçerli olan iş özellikleri, faktör olarak
kullanılmamalıdır.
- Faktör Derecelerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması: Kullanılacak ana ve alt
faktörler belirlenip tanımlandıktan sonra, her bir alt faktörün “dereceleri”nin belirlenmesi ve
tanımlanması gerekir.
Faktör derecesi, her hangi bir alt faktörün değerlenecek iş açısından “geçerlilik ve
gereklilik düzeyleri”ni ifade eder. Örneğin, “deneyim” faktörünün dereceleri, işlerin
gerektirdiği deneyim sürelerine göre belirlenip tanımlanır. Buna göre, sözgelimi, 0-1 yıl, ilk
derece; 10+ yıl da son derece olarak belirlenebilir.
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Tablo 16: İş Deneyimi Faktörüne Ait Faktör ve Derece Tanımları
FAKTÖR

DERECELER

İŞ DENEYİMİ

1

2

3

4

5

İşi gereğince
yapabilmek için
gerekli olan aynı
ya da benzer
işlerde çalışma
süresi

Deneyim
gerektirmeyen
veya 3 aya
kadar iş
deneyimiyle
yapılabilecek
işler

3 aydan 1
yıla kadar
deneyim
gerektiren
işler

1-3 yıl
deneyim
gerekti-ren
işler

3-5 yıl
deneyim
gerektiren
işler

5 yıldan
fazla
deneyim
gerektiren
işler

Derece sayısının tüm faktörler için eşit olması gerekli değildir, işlerin ve ilgili faktörün
özelliğine göre, değişik faktörler için farklı sayıda derece oluşturulması yoluna gidilebilir.
Örneğin, “çalışma ortamı/koşulları” faktörü için çok farklı koşulların söz konusu olduğu
“işçilik işleri” için 5 derece; koşulların çok farklılık gözetermediği “büro işleri” içinse 3
derece belirlenmesi yoluna gidilebilir.
Derece sayıları da, işler arası farklılığı belirlemeye elverişli ve “optimum” olmalıdır.
Sayının gereğinden az olması, ölçeğin hassasiyet ve ayırdedicilik niteliğini zayıflatır. Derece
sayısının çok olması ise, karşıklığa, dereceler arası geçişime ve böylece hatalı değerlemelere
yol açabilir. Çoğu değerleme planında derece sayısının 3 ila 8 arasında değiştiği; bütün veya
çoğu faktörlerin beş dereceli olarak tanımlandığı planların ise yaygın olduğu söylenebilir.
Örneğin, Türk Metal Sanayi İş değerleme Sisteminde tüm faktörler için beş dereceli bir ölçek
kullanılmıştır.
- Faktör ve Derecelerin Ağırlıklandırılması: “Ağırlıklandırma (weighting)”, faktörlerin
ve derecelerin puan değerlerinin belirlenmesini ifade eder. Ağırlıklandırma işlemlerinin
tamamlanmasıyla, işlerin değerlendirilmesinde kullanılacak “faktör-puan ölçeği” veya plânı
kullanıma hazır hale getirilmiş olur.
Faktör ve derece puanlarının belirlenmesi, yetkin bir kurul tarafından yapılmalıdır.
İşlerin değerlendirilmesinde de görev alabilecek bu kurul üyelerinin iş değerleme
metodolojini bilen, işletme ve işleri iyi tanıyan, tarafsız ve bağımsız yargılama yeteneğine ve
temsil özelliklerine sahip olmasına özen gösterilmelidir.
Ağırlıklandırma süreci,
1.

Dikey olarak ana ve alt faktörlerin göreli puan değerlerinin belirlenmesi,

2.

Yatay olarak da, alt faktör derecelerinin puanlarının belirlenmesini içerir.
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Faktörlerin ağırlıklandırılması, işlerin önemini belirlemedeki göreli etki ve
ağırlıklarına uygun olarak faktörlere yüzdelik puanlar verilerek gerçekleştirilir. Burada, önce
ana faktörlerin puanları belirlenir, sonra ana faktörlere ait puan payları, alt faktörlere, yine
göreli ağırlıklarına uygun olarak paylaştırılır.
Faktörlerin ağırlıklandırılması için; çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılabileceği gibi
benzer ölçek veya plânlardan da yararlanılabilir. Bu konuda uzmanlardan yararlanılmalıdır.
Ana ve alt faktörlerin puan değerleri saptandıktan sonra, sıra her bir alt faktöre ait
derecelerin ağırlıklandırılmasına gelir. Derecelerin puanlanmasında ana ilke, alt derecelerden
üst derecelere gidildikçe puan değerinin artmasıdır. Örneğin, “deneyim faktörü” nün ilk
derecesinin puan ağırlığı 10 ise, 2. derece 20, 3.derece 30 vb. şeklinde olmalıdır. Kısacası,
birbirini izleyen derecelerin puanları eşit olmamalı ve bir üst derecenin puanı önceki
dereceden mutlaka yüksek olmalıdır. Çünkü daha üst dereceler, ilgili faktörün daha fazla
gerekli ve geçerli olduğunu gösterdiği için, puan ağırlıklarının da buna uygun olması gerekir.
Faktör derecelerinin puan değerlerinin saptanmasında; ilk ve son derece puanları ile
ara derecelerin puanlarının belirlenmesi gerekir. Bu konuda değişik yöntemler uygulanabilir:
1. İlk dereceye göre ağırlıklamada (minimum weighting), önce ilk derecelerin
puanları belirlenir ve bu puanlardan hareketle diğer derecelerin puanları, belirli bir düzene
göre artırılarak tespit edilir.
2. Son dereceye göre ağırlıklamada ise, belirlenen son derece puanlarından hareketle
diğer derece puanlarının saptanması söz konusudur.
3. Dengeli ağırlıklamada ise, önce ilk ve son derece puanlarının ve sonra diğer ara
derecelerin puanlarının bu iki sınır arasında olacak şekilde belirlenmesi söz konusudur.
Birbirini izleyen derecelerin puanlarının belirlenmesinde
(2)Geometrik, (3) Düzensiz artış yaklaşımları benimsenebilir.

ise;

(1)Aritmetik,

Tablo 17: Derece Puan Artış Yöntemleri
1.Derec
e

2.Derec
e

3.Derec
e

4.Derec
e

5.Derece

Aritmetik diziyle
artış

10

20

30

40

50

Geometrik diziyle
artış

10

20

40

60

120

Düzensiz diziyle
artış

10

15

25

35

50
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Aritmetik diziye göre artış veya azalışla ağırlıklandırmada, dereceler arası puan farkı
eşittir. Geometrik diziyle ağırlıklandırmada, dereceler arası puan farkı katlanarak artar.
Düzensiz ağırlıklamada ise, dereceler arası puan farkları değişkenlik gösterir. Söz konusu
yöntemlere göre, bir faktöre ait derece puanları, Tablo 17’de verildiği gibi olabilir.
Faktör ve derecelerin ağırlıklandırılmasında, biçimsel olarak hangi ağırlıklandırma
yöntemine uyulacağından çok ortaya çıkan derece puanlarının ilgili derece tanımlarıyla
uyumlu olması önemlidir. O nedenle, belirlenen bir yöntemle saptanan derece puanlarının
derece tanımlarıyla karşılaştırılması ve uygunluğunun gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.
Uygulamada genellikle dereceler arası eşit puan farkı içeren aritmetik diziyle artış yönteminin
benimsendiği söylenebilir.
Tablo 18: Faktör Puan Ölçeği (Plânı)

İŞ
KOŞULLARI
(%7.5)

ÇABA
(%17.5)

SORUMLULUK
(MESULİYET) (%33)

BİLGİ BECERİ
(%42)

ANA
FAKTÖRLER

ALT FAKTÖRLER

FAKTÖR
AĞIRLIĞI
%

DERECE-PUAN
I

II

III

IV

V

Öğrenim ve İş Bilgisi

16

32

64

96

128

160

Yabancı Dil

5

0

20

30

40

50

Deneyim (Tecrübe)

9

18

36

54

72

90

İşin Niteliği Karmaşıklığı

12

24

48

72

96

120

Bilgi-Belge ve Mali
Sorumluluk

11

0

44

66

88

110

İş-Hizmet Sorumluluğu

11

22

44

66

88

110

Gözetim Sorumluluğu

5

0

20

30

40

50

İş-Müşteri İlişkileri ve
Temsil Sorumluluğu

6

12

24

36

48

60

Zihinsel Çaba

12

24

48

72

96

120

Bedensel Çaba

5,5

11

22

33

44

55

İşin Tehlikeleri

4

8

16

24

32

40

Çalışma Ortam Şartları

3,5

7

14

21

28

35

TOPLAM

100

1000
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Faktör ve derecelerin puanlarının belirlenmesi ile, işlerin değerlenmesinde
kullanılacak “faktör-puan ölçeği” (plânı) tamamlanmış olur. Bundan sonra, her bir iş, bu
ölçeğe ve iş tanımlarına dayalı olarak değerleyiciler tarafından aşağıda anlatıldığı şekilde ayrı
ayrı değerlendirilir. Tablo 18’de, büro ve idarî işler için geliştirilmiş bir “faktör-puan ölçeği”
verilmiştir.
c) İşlerin Değerlendirilmesi: Puan yönteminde işler; faktör ve derece tanımları ile
bunlara ait puanları içeren “faktör puan ölçeği”(planı) ile “iş tanımları” kullanılarak
değerlendirilir.
Değerlendirmeler, her işin iş tanımıyla ölçekte yer alan faktör ve derece tanımları
karşılaştırılarak gerçekleştirilir. Bu karşılaştırmada, her hangi bir iş için, her bir faktöre ait en
uygun derece (ve o dereceye ait puan) belirlenir. “Uygun derece”nin hangisi olduğuna karar
verilirken, iş tanımındaki bilgilerle derece tanımlarının aynı olması gerekmez. Faktör ve
derece tanımları, tüm işlere uygulanacak şekilde tanımlandığından, her bir işin özel durumu
ve tanımına bire bir uymayabilir. Bu sebeple, iş tanımına en fazla uyan derecenin seçilmesi
yoluna gidilmelidir. Bir işin her bir faktörden aldığı puanlar toplanarak, işin toplam puanı
belirlenir. Basit bir örnek vermek gerekirse, yukarıdaki ölçeğe göre söz gelimi A işi için tüm
faktörler için ikinci derece tanımlarının uygun olduğu varsayılırsa; A işinin toplam puanı 200
olacaktır. Bu şekilde tüm işler, puan ölçeğine göre değerlenip toplam puanları bulunduktan
sonra, işlerin değerlendirilmesi tamamlanmış olur. Değerleme sonunda bir işin puanı yüksek
olduğu ölçüde, o işin değerli ve önemli olduğu kabul edilir. Puan büyüklüğüne göre işler
sıralandığında, “iş sırası” elde edilmiş olur.
Puan yönteminin başlıca avantaj ve sakıncaları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Puan yöntemi, ayrıntılı analiz ve değerlemelere dayalı olması, nesnel ve hata payı
düşük değerlemelere imkân vermesi, anlaşılması ve anlatılmasının kolay olması,
değişikliklerin yapıya yansıtılmasına elverişli olması gibi avantajlara sahiptir. Başlıca
sakıncaları ise; değerleme planının geliştirilmesinin uzmanlık, zaman ve karmaşık işlemler
gerektirmesi, uygulanmasının daha uzun süre alması şeklinde sıralanabilir. Ancak,
yararlarının baskın olması nedeniyle, uygulamada en fazla kullanılan iş değerleme yöntemi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

11.3. İş Değerlemenin Sonucu: İş Yapısı
İş değerlendirmesinin sonucunda, göreli değerlerine veya önem düzeylerine göre tek
tek veya gruplandırılmış halde, işlerin hiyerarşik bir sırası elde edilir. İşlerin bu şekilde
sıralanması iş yapısı(job structure) diye de adlandırılır. İş sırası veya yapısı, kullanılan
yönteme göre değişik şekillerde ortaya çıkar. İş değerleme sonuçlarının başlıca yöntemlere
göre nasıl bir görünüm arzedeceği, aşağıda gösterilmiştir. Sıralama yönteminde, Tablo 19’da
görüldüğü gibi, iş sayısı kadar iş sırası elde edilir.
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Tablo 19: İş Sırası Tablosu
İŞ SIRASI

İŞ ÜNVANI

1

Kalıp Ustalığı

2

Tesviyecilik

3

Elektrikçilik

4

Tornacılık

5

Kaynakçılık

6

Meydancılık

……

……

Puan ve faktör karşılaştırma yöntemlerinde, işler, her işe ait puan veya para değerinin
büyüklüğüne göre sıralanır:
Tablo 20: İş Puan Listesi
SIRA NO

İŞ ÜNVANI

PUANI

1

Elektrik Ustabaşılığı

850

2

Kalıp Ustalığı

715

3

Tesviyecilik

620

4

Tornacılık

542

5

Kaynakçılık

496

…

………

….

Sınıflandırma yönteminde ise, önem sırasına göre düzenlenmiş iş sınıfları veya
gruplarına hangi işlerin girdiği belirtilir.
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Tablo 21: İş Sınıflandırma Tablosu
İŞ
SINIFI

TANIM

İŞLER

1

Düşük nitelikli işler

Temizlikçi, meydancı, odacı, taşıma
elemanı(hammal)….

2

Orta nitelikli İşler

Puantör, montaj işçiliği, soğuk
demirci..

3

Yüksek nitelikli
işler

Ustalık işleri: elektrik, elektronik,
torna, kaynak ustalıkları…

4

İlk kademe gözetim
işleri

Postabaşılık ve teknisyenlik işleri….

5

Üst gözetim işleri

Ustabaşılık, teknikerlik, vardiya
amirliği..vb.

Sıralama, faktör karşılaştırma ve puan yöntemine göre iş değerlemesi ile tek tek her
işin sıra, ücret ve puan olarak göreli önem düzeyi ve sırası elde edilir. Bu yöntemlerin
uygulanması durumunda, farklı değerdeki her iş için farklı ücret düzeyi belirlenebileceği gibi,
iş gruplarına göre ücret farklılaştırılması yoluna da gidilebilir.
Sınıflandırma yönteminde ise işler; önceden tanımlanan iş sınıflarına veya gruplarına
göre sıralanır. Başka bir deyişle, bu yöntemde işler tek tek değil iş grupları veya sınıfları
itibarıyla bir sıralamaya tabi tutulur. Bu nedenle, diğer yöntemlerin aksine sınıflandırma
yöntemiyle ancak iş gruplarına göre ücret düzey veya aralıklarının belirlendiği “toplu
ücretleme”ye dayalı “basamak” ve “braket(band) tipi” ücret yapıları oluşturulabilir. Yani,
sınıflama yönteminde tek tek her bir işin değeri belirlenmediği için, her bir işe değerine göre
ayrı ücret vermeyi öngören tek ücretleme mümkün değildir. Bununla birlikte, her bir iş sınıfı
içindeki işler, kendi aralarında ayrıca bir sıralamaya tabi tutulabilir. Bu durumda, her işin ayrı
ayrı değeri belirlenmiş olacağından, tek ücretleme de mümkün hale gelir.
İş değerleme sonucunda elde edilen “iş yapısı” içindeki işler ve iş grupları için mevcut
örgüt içi ücretler ve piyasa ücret seviyleri dikkate alınarak “uygun ücret seviyeleri ve/ya
aralıkları” belirlenerek “işe dayalı ücret yapısı” oluşturulur. İş değerlemeye dayalı böyle bir
ücret yapısı, “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesini hayata geçirmek ve buna bağlı olarak
işgörenlerin memnuniyetini, motivasyonunu ve performansını iyileştirmek için son derece
önemli ve gereklidir.
İş değerlemesine dayalı ücret yapısının nasıl oluşturulacağı, ilgili ünitede daha ayrıntılı
olarak ele alınmıştır.
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Uygulamalar
METAL SANAYİİ İŞ GRUPLANDIRMA SİSTEMİ (MİDS)
Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MİDS), vasıflı ve vasıfsız işçilikleri
birbirinden ayırmak ve eşit işe mümkün olduğunca eşit ücret zammı vermek amacıyla Metal
ve Elektronik Sanayiinde uygulanmaktadır. MESS üyesi işyerlerinde çalışan mavi yakalı
işçilerin yaklaşık %80’ini kapsayan MİDS ile adil ve dengeli bir ücret yapısının kurulması
hedeflenmektedir.
Sendikamız 1970’li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü ile işbirliği yaparak ve muhatap işçi sendikalarının da desteğini alarak
bu çarpık yapıyı düzeltecek bir sistemin kurulması çalışmalarını başlatmıştır.
Ücretlendirmenin temelini oluşturmak üzere yapılan işlerin değerleri ile orantılı olarak
gruplandırılması gerektiği, bunun ise bilimsel bir çalışma olan iş değerlendirme sistemiyle
belirlenmesi fikri benimsenmiştir.
Yoğun teknik araştırmalar, komisyon çalışmaları ve pilot uygulamalar sonucunda
metal işkolunun gelişmesine, adaletli bir ücret sisteminin kurulmasına ve çalışma huzurunun
sürdürülmesine büyük katkısı olan Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi 1982 yılında
uygulamaya geçmiştir. Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi bugüne kadar, değişen
teknolojiye bağlı yeni iş yapılarına uyum sağlayacak çeşitli revizyonlar geçirmiştir.
Gerçekleştirilen son revizyon sonucunda 409 örnek iş tanımını içeren MİDS’te, herhangi bir
iş unvanının değerlendirilmesi dört gruba ayrılmış 12 faktör yardımı ile yapılmaktadır. 12
faktörün belirli kriterlerde puanlandırılması sonucunda elde edilen toplam puana göre her bir
iş unvanı, 9 iş grubundan birisine yerleştirilmektedir. İş unvanlarının grubu yükseldikçe, işin
gerektirdiği vasıf ve nitelikler de artmaktadır.
Kaynak: https://www.mess.org.tr/ti.asp?eid=487&icid=0
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Uygulama Soruları
1)

Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MİDS) hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşlerin göreli değerlerinin belirlenmesi süreci olarak tanımlanan iş değerlemesi için
sayısal olmayan yöntemler kullanılabileceği gibi sayısal yöntemler de tercih edilebilir. Sayısal
iş değerleme yöntemleri; Faktör Karşılaştırma ve Puan yöntemi şeklinde sıralanabilir. Sayısal
yöntemler, daha fazla emek ve uzmanlık gerektirmekle birlikte, daha doğru değerleme imkânı
sunmaktadır.
Gerek sayısal olmayan yöntemler, gerekse de sayısal yöntemler kullanılarak yapılan iş
değerlemesi sonunda, göreli değerleri bakımından işlerin tekli veya gruplar halinde sırası elde
edilir. Kısaca, “iş yapısı (hiyerarşisi)” olarak adlandırılan bu sıralamaya göre de o işlerde
çalışan işgörenlere ödenecek ücretler belirlenir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi puan yönteminin aşamalarından biri değildir?
İş analizleri ve iş tanımlarının yapılması
Faktör-puan ölçeğinin hazırlanması
Ölçek ve İş tanımları kullanılarak işlerin değerlendirilmesi
İş yapısının oluşturulması
İşlerin ikili karşılaştırılması

2) Faktör karşılaştırma yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları gibi
faktörler kullanılır
b) İşlerin bir komite tarafından değerlendirilir
c) Anahtar işlerin ücretlerinden türetilen “faktör karşılaştırma ölçeği” diğer tüm
işlerin değerlendirilmesinde kullanılır
d) Para yerine puan değerleri kullanılır
e) Ücret sırası tablosu oluşturulur
3) Hangi iş değerleme yöntem(ler)inde gerekli tanımların yer aldığı bir
“değerleme ölçeği (plânı)” kullanılır?
a) Sıralama,
b) Sınıflama,
c) Puan,
d) Puan ve Faktör karşılaştırma,
e) Hiçbiri
4) İş değerlemesi sonunda elde edilen işlerin önem bakımından sıralanmasına
ne ad verilir?
a) Ücret yapısı,
b) İş yapısı (iş hiyerarşisi),
c) Ücret doğrusu,
d) İş grubu,
e) Başarı sırası
5)
a)
b)
c)
d)
e)

Puan yönteminde en çok kullanılan faktör derece sayısı kaçtır?
3
4
5
6
7

6)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi puan yönteminin sakıncalarından biridir?
Ayrıntılı analiz ve değerleme içermez
Anlaşılması ve anlatılması zordur
Değişikliklerin yapıya yansıtılmasına elverişli değildir
Uygulanması uzun süre alır
Nesnel ve hata payı düşük değerlemeler yapılamaz
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7) Puan yönteminde derecelendirme yapılırken dereceler arası puan farkının
eşit olması, hangi diziye göre artış yapıldığını gösterir?
a) Aritmetik diziye göre
b) Geometrik diziye göre
c) Düzensiz diziye göre
d) Kurallı diziye göre
e) Sabit diziye göre
8) Kullanılan “değerlendirme faktörü (faktör ve alt faktör)” sayısının en fazla
olduğu iş değerlendirme yöntemi hangisidir?
a) Sıralama
b) Sınıflandırma
c) Puan
d) Faktör karşılaştırma
e) Kritik olayı
9) Beş dereceli bir faktör puan ölçeğinde, ilk dereceden son dereceye doğru
sıralı olarak verilen derece puanlarından hangisi yanlıştır?
a) 10-15-25-35-50
b) 10-20-30-40-50
c) 10-12-14-20-24
d) 10-20-15-25-35
e) 10-20-40-80-100
10)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi, iş değerlemede kullanılan faktörlerden biri değildir?
Verimlilik
Beceri
Sorumluluk
Çalışma koşulları
Çaba

Cevaplar:
1)e, 2)d, 3)d, 4)b, 5)c, 6)d, 7)a, 8)c, 9)d, 10)a
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12. ÜCRET YAPILARI VE KİŞİYE DAYALI ÜCRET YAPILARI 12

12

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Temel Ücret Yapısı Kavramı
12.2. Temel Ücret Yapısının Boyutları
12.2.1. Ücret Yapısının Dayandığı Kriter
12.2.2. Ücret Düzeyi Sayısı
12.2.3. Ücret Düzeyleri Arasındaki Farklılık
12.3. Kişiye (Beceri ve Yetkinliklere) Dayalı Ücret Yapıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Temel ücret yapısı kavramını tanımlayınız.

2)

Temel ücret yapısının boyutlarını belirterek kısaca açıklayınız.

3)

Kişiye (Beceri ve Yetkinliklere) dayalı ücret yapıları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ücret Yapıları ve Kişiye
Dayalı Ücret Yapıları

Ücret yapısını
tanımlayabilmek

Okuyarak

Ücret Yapıları ve Kişiye
Dayalı Ücret Yapıları

Ücret yapısı türlerini
anlayabilmek

Okuyarak

Ücret Yapıları ve Kişiye
Dayalı Ücret Yapıları

Ücret yapılarının amaç ve
yararlarını öğrenebilmek

Okuyarak

Ücret Yapıları ve Kişiye
Dayalı Ücret Yapıları

Biçimsel-sistemli olarak
ücret yapılarının
oluşturulması ve
uygulanmasının nasıl
olduğunu kavrayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ücret yapısı

•

Biçimsel-sistemli ücret yapıları

•

Kişiye (beceri ve yetkinliklere) dayalı ücret yapıları
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Giriş
Kuramsal olarak bir işletmede yer alan herkese “aynı ücret”in verilebileceği
söylenebilirse de, gerçek hayatta böyle bir durum pek mümkün değildir. Çünkü ücret “örgüte
sunulan emeğin veya yapılan katkının karşılığı”dır ve bireylerin emek ve katkıları da eşit
değildir. Hem ücretle ilişkili özellikleri açısından hem de üstlendikleri işler ve çalışma
koşulları bakımından işgörenlerin durumları farklılık gösterir. Sözü edilen bu farklılıklar
nedeniyle, kişilerin ücret konusudaki beklentileri ve talepleri de farklılık gösterir. Tüm bu
farklılıkların bir sonucu olarak kişilere verilecek ücretlerin de farklılaştırılması gerekir. Ücret
yönetiminin temel bir konusu olan ücret yapıları, ücret farklılıkların neye göre, ne kadar ve
nasıl olacağıyla ilgili düzenleme veya plânlardır. Bilimsel ve sistemli ücret yapıları ile “ücret
eşitliği”nin ve buna bağlı yararların sağlanması amaçlanır.
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12.1. Ücret Yapıları
12.1.1. Ücret Yapısının Tanımı ve Önemi
“Ücret Yapısı”, en geniş anlamda, “ücret farklılıkları”nı ifade eden bir kavramdır.
Bir sektörde, işkolunda veya işletmede farklı işlerde çalışan herkese “aynı ücreti vermek”,
kuramsal olarak mümkün olmakla birlikte, gerçek hayatta bu, gözlenen bir durum değildir.
Kişilerin ücretleri, mutlaka az veya çok farklılık gösterir. Bu farklılıklar, çeşitli etkenlerin ve
kararların sonucunda ortaya çıkabileceği gibi, “planlı-sistemli” çalışmaların ürünü olarak ta
ortaya çıkabilir. İster zaman içinde “oluşmuş”, ister bilinçli-sistemli çabalar sonucu
“oluşturulmuş” olsun, farklı iş ve işgörenleri içeren her işletmenin mutlaka ücret
yapısı/yapıları vardır. Böylece, “ücret farklılıkları”nı ifade eden ücret yapıları, iş hayatının
doğal bir gerçekliği olarak ortaya çıkar.
Ücret Yönetimi Sistemi (ÜYS)’nin temel bileşenlerinden biri olan ücret yapıları,
ücret düzey ve farklılıklarının nasıl olduğunu/olacağını gösterir. Ücret farklılıkları;
sektör, işkolu, işletme vb. düzeyinde ele alınabilir. Gene, ücret farklılıkları(yapıları); temel
ücret, belirli ücret bileşenleri veya toplam ücret açısından da incelenebilir. Bununla birlikte,
ücret yapıları, çoğunlukla örgütlerdeki “temel ücret veya maaş” düzeyleri ve farklılıkları ile
ve bunların belirlenmesiyle ilgilidir.
Bu açıklamalardan sonra “Ücret yapısı, işlerin göreli önemine veya beceri ve yetkinlik
seviyelerine göre ücretlerin farklılaş(tırıl)ması” olarak tanımlanabilir.
Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan “biçimsel (sistemli) ücret yapıları” ise, “ücret
farklılıklarını belirleyen düzenleme veya plânlar” olarak tanımlanabilir.
Ücret yapıları, geleneksel ve yaygın olarak iş değerlemesine dayalı olarak oluşturulur.
Bununla birlikte son yıllarda “kişiye dayalı yapılar” diye adlandırılan “beceriye” ve
“yetkinliklere dayalı ücret yapıları” da gündeme gelmiştir. Geleneksel “Usta-Kalfa-Çırak”
sisteminin bir uzantısı olan kişiye dayalı yapılarda, işgörenlerin temel ücret veya maaşları,
sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin hangi seviyede olduğuna göre belirlenir. Kişiye dayalı
yapılarda kişiler, ilave beceri ve yetkinlikler kazandıkça, iş değişikliği olmaksızın ücret artışı
elde ederler. İşletmeler duruma göre kişiye, işe dayalı veya her iki kriteri de dikkate alan
karma yapıları benimseyebilir. Ayrıca, ücret düzeylerinin sayısına, düzeylerarası farkların
azlık ve çokluğu vb. faktörlere göre değişik ücret yapıları ortaya çıkabilir. Ücret yapısı türleri,
aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bir işletmede, tüm işleri ve işgörenleri kapsayan “tek bir ücret yapısı” olabileceği
gibi, birden çok yapı da olabilir. İş ve işgören sayısının az olduğu, işlerin benzer olduğu
küçük işletmelerde, ücret farlılıkları tek bir yapı içinde düzenlenebilir. Buna karşılık, iş ve
işgören sayısının çok, iş ve işgören niteliklerinin oldukça farklı olduğu büyük işletmelerde ise,
çoğunlukla birden fazla ücret yapısı uygundur. Bu gibi işletmelerde, genellikle “işçilik, büro
ve yönetim işleri için ayrı ücret yapıları” oluşturulur. Benzer şekilde, “üretim, destek işleri,
teknik işler vb.” iş aileleri için farklı yapılar oluşturulabilir.
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Ücret yapıları, genellikle “temel ücret veya maaş” düzeylerinin belirlenmesiyle
ilgilidir. Temel ücret veya maaşın toplam ücret paketi içindeki payı ve diğer ücret bileşenleri
üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle; ücret yapısının ücret yönetimi sisteminin bir bakıma
iskeletini veya omurgasını oluşturduğu söylenebilir.
Ücret yapılarını oluşturmada temel amaç, “eşit değerde işe ve eşit nitelikte
işgörenlere eşit ücret” vermektir. Bu bakımdan ücret yapıları; ücret adaletini, işgörenlerin
tatmin ve motivasyonunu, işe ve işletmeye bağlılığını sağlamak ve geliştirmek; böylece
istenen birey, grup ve örgüt performansını sürdürmek ve artırmak açısından önemli bir etkiye
sahiptir. Bu yüzden, uygun ücret yapılarının oluşturulması ve uygulanması, ücret yönetimi
sisteminin başarısı için hayati öneme sahip bir konudur.

12.1.2. Ücret Yapılarının Amaç ve Yararları
Ücret yapılarını oluşturmada temel amaç, “eşit değerde işe ve eşit nitelikte
işgörenlere eşit ücret” vermektir. Buna bağlı olarak ücret yapılarının başlıca amaç ve
yararları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1.

Ücret eşitliği ve adaletini sağlamak,

2.

İşgörenlerin ücret ve iş tatminini sağlamak,

3.

İşgörenlerin işe ve örgüte bağlılığını sağlamak,

4.

İşgörenleri daha iyi iş görme konusunda güdülemek ve performanslarını artırmak,

5.
artırmak,

Bireysel performans artışı yoluyla örgüt performansını ve rekabet gücünü

6.

Ücretle ilgili anlaşmazlıkları ve sorunları azaltmak,

7.

Ücret anlaşmazlıklarında başvurulabilecek bilimsel bir kanıt oluşturmak,

8. Daha üst iş ve yetkinlik düzeylerine yükselmek için işgörenlerin kendilerini
geliştirmelerini teşvik etmek,
9.

Ücret maliyetlerinin bütçelenmesi ve kontrolüne katkı sağlamak

12.2. Ücret Yapısının Boyutları
Ücret yapısının bilinçli ve planlı olarak tasarımında temel karar konuları veya ücret
yapısını tanımlayan veya belirleyen temel boyutlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
•

Ücret farklılıkları için esas alınacak ölçütün ne olacağı
Ücret derece veya düzey/kademe sayısının ne olacağı,
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•

Düzeyler arasında ve içinde ücret farklılıklarının ne kadar ve nasıl olacağı,

12.2.1. Ücret Farklılıklarının Dayanacağı Ölçüt
Ücret yapılarını belirleyen veya tanımlayan ilk boyut, ücret farklılıklarının hangi
ölçüte (kritere) dayalı olacağıdır. Bu boyut, ücret farklılıklarının (1)“işin değeri”nin mi,
yoksa (2) “kişilerin değeri”ne mi dayandığı ile ilgildir. “İşin değeri”, herhangi bir işgörenin
üstlendiği işin örgüt açısından taşıdığı önemi, işin zorluk derecesini ifade eder. Genellikle işin
değeri, sistemli olarak “iş değerlemesi” yoluyla belirlenir. “Kişinin değeri” ise, işgörenin
sahip olduğu ve üstlendiği-üstlenebileceği işlerde kullanabileceği “bilgi, beceri ve
yetkinlikleri” ifade eder. Sistematik olarak kişilerin değeri “bilgi, beceri, yetkinlik
ölçümü/belgelendirmesi ve performans değerleme” gibi yöntemlerle belirlenir.
Esas alınan ölçüte göre ücret yapıları, temel olarak (1)“işe dayalı” ve (2)“kişiye(beceri
ve yetkinliklere) dayalı yapılar” diye ikiye ayrılır. 3. Bir tür olarak “Karma Yapılar”dan da
söz edilebilir. “Karma Yapılar”, hem işin değerini, hem de kişinin beceri ve yetkinliklerini
ücret farklılaştırmada dikkate alan yapılardır.
İşe, kişiye dayalı ve karma yapılar, aşağıda ilgili başlık altında biraz daha ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.

12.2.2. Ücret Düzeylerinin (Kademelerinin) Sayısı
Bu boyut, ücret yapısında “kaç farklı ücret seviyesi” veya “kademesi”nin
bulunacağıyla ilgilidir. Ücret düzeylerinin sayısı, işe dayalı yapılarda, iş yapısında göreli
değerlerine göre işlerin tek tek mi yoksa gruplanarak mı sıralandığına/derecelendirildiğine ve
yapıda varolan “sıra veya derece sayısı”na bağlıdır. Örneğin, farklı değerde 30 işin olduğu bir
durumda, farklı değerdeki her bir iş için ayrı bir ücret öngörülerek en fazla 30 farklı ücret
düzeyi belirlenebilir. Alternatif yaklaşımda ise, yakın değerde işler gruplanarak ve her gruba
farklı bir ücret verilebilir. Bu durumda, ücret kademe sayısı iş grubu sayısı kadar ve 30’dan az
olacaktır.
Farklı değerdeki her işe veya kişiye “farklı” ücret vermeyi öngören (tekli) ücret
yapılarında, ücret düzeyi sayısı daha çoktur. Yakın değerdeki işlerin veya kişilerin
gruplanarak (ve aynı gruptaki/kademedeki işlerin veya işgörenlerin “eşdeğer sayılarak”)
ücretlendirildiği “toplu ücret” yapılarında ise, düzey sayısı daha azdır. Toplu ücret yapılarında
kademe sayısı 4-12 arasında değişebilir.
Uygulamada, toplu ücret yapıları daha yaygındır.

12.2.3. Düzeyler (Kademeler) Arası ve İçi Ücret Farkları
Üçüncü boyut, “kademeler/düzeyler arası ve aynı kademe içindeki ücret
farkları”nın ne kadar ve nasıl olacağıyla ilgilidir. Burada, iki farklılıkla ilgili karar vermek
söz konusudur: (1) Kademeler/Düzeyler Arası Ücret Farkı, (2) İş-Ücret Kademesi İçindeki
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Ücret Farklılıkları. Kademeler arası ücret farkları; az veya çok, sabit veya değişken olabilir.
Örneğin, en alt kademenin asgari ücret’ten başladığı bir yapıda, her bir ücret kademesi
arasında 50 TL veya %5 gibi düşük farklar olması öngörülebilir ya da 200 TL veya %20 gibi
daha yüksek farklar öngörülebilir. Düzeyler arası ücret farkı az olduğunda “basık”; çok
olduğunda ise “dik” bir ücret yapısı ortaya çıkar. Kademeler arası ücret farkının sabit veya
değişken olması, farkın “değişmeyen bir tutar (örneğin, 200 TL) mı, yoksa “sabit bir oran mı
(örneğin, her kademenin ücreti, bir öncekinin %20 fazlasıdır gibi) kullanıldığına işaret eder.
Uygulamada, birbirini izleyen düzeyler arası ücret farkının oran olarak sabit, üst
kademlere çıkıldıkça tutar olarak artan bir özellik göstermesi, yaygındır.
Bu boyutla ilgili ikinci husus, herhangi bir iş-ücret düzeyi/kademesi içindeki kişilerin
ücretlerinin ne ölçüde farklılaşacağı ile ilgilidir. Burada, her hangi bir düzeydeki herkese
“aynı ücretin verilmesi”, yani ücret farklılaştırılmasına gidilmemesi de mümkündür. Her
düzey için “tek bir ücret seviyesi” öngörüldüğünde, böyle bir yapı ortaya çıkar. Ancak,
uygulamada, genellikle her bir “iş-ücret kademesi” içinde yer alan kişilerin ücretlerinde
kıdem, başarı, bilgi ve becerilerine göre ücret farklılaştırılmasına gidilir. Bu durumlarda, her
kademe için “taban ve tavan ücret seviyeleri” ile bir “ücret aralığı”(bandı) belirlenmiş
demektir. Örneğin “en alt iş kademesi”nin ücret aralığı, “1000 - 1500 TL” olarak belirlenir.
Bu örnekte, bireylerarası ücretler arası fark, en fazla 500 TL olacaktır. Ücret sınırları 22503000 TL olan bir kademede ise, azamî ücret farkı, 750 Tl olacaktır. Bu örnekte de görüldüğü
gibi, “kademe içi ücret farkları”, ücret aralığı(bandı)nın “genişliğine” göre değişmektedir.
Uygulamada, genellikle alt kademelerden yukarı çıkıldıkça, aralıklar(ücret farklılaşma aralığı)
artmaktadır.
Aşağıda, uygulamada yaygın olarak kullanılan “braket veya band” tipi bir ücret
yapısının mimarî görünümü verilmiştir.
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Ücret

Tavan(maksimum)
ücret
Ücret
doğrusu

Grup referans
ücreti

Ücret aralığı (range)

Taban
(minimum)
ücret
İş veya
BeceriYetkinlik
Derecesi

İşin/Kişinin
değeri
Şekil 10: Braket veya Band Tipi Ücret Yapısı

Şekilde verilen yapı tipi, hem işe hem de kişiye dayalı yapılarda kullanılan band tipi
bir yapıdır. Görüldüğü gibi, işin değerine veya gerekli beceri ve yetkinlik düzeylerine göre
“dört kademe veya derece” belirlenmiş, her bir derece için de “ücret aralıkları” tespit
edilmiştir.“İşe dayalı” yapılarda, işgörenin üstlendiği iş, kişiye dayalı yapılarda ise sahip
olduğu beceri ve yetkinlikler; hangi dereceye giriyorsa, işgören o derece için öngörülen
aralıkta ücret alacaktır.

12.3. Ücret Yapısını Etkileyen Faktörler
Ücret yapıları, çok sayıda ve oldukça çeşitlilik arzeden faktörlerin etkisine göre
şekillenir. İlgili bölümlerde yeri geldiğinde, bu faktörlere değinilmiş olmakla birlikte, Ücret
yapısını etkileyen faktörler, genel bir sınıflandırmayla,
1.

Çevresel faktörler,

2.

Örgütsel faktörler, olarak ele alınabilir.

Şekilde de görüldüğü gibi, işletme ücret yapıları, çevresel (dış) faktörlerin etkilediği
örgütsel (iç) faktörlerin etkisi ile şekillenmektedir.
Çevresel faktörler, işletmenin içinde faaliyet gösterdiği dış piyasa ve çevereyi ifade
eder. Bu düzeyde, başta “işgücü piyasası” ve ilgili “mal piyasaları” olmak üzere, birçok
çevresel aktör ve faktör ücret yapılarını etkileyebilmektedir. Bunlar arasında;
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-

Piyasada geçerli ücret düzey ve yapıları,

-

Emek arz ve talebinin niteliği,

-

Yasal düzenlemeler ve hükümet politikaları,

-

Enflasyon ve diğer ekonomik koşullar, sayılabilir.
ÇEVRESEL (DIŞ) FAKTÖRLER:
-

Ekonomik baskılar
Hükümet politikaları, yasalar, düzenlemeler,
Paydaşlar:Hissedarlar,sendikalar..
Kültür ve gelenekler..

ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER:
-

-

Strateji,
Teknoloji, İş ve Örgüt yapısı..
Beşeri Sermaye,
İK politikaları,
İşgören tutumları ve kabulü
İşgücü maliyetleri,

Şekil 11: İşletme Ücret Yapısını Etkileyen Faktörler
Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)’den uyarlanmıştır.

Genel bir ifadeyle, oluşturulacak ücret yapısı, çevrenin koşullarına ve taleplerine
uygun olmalıdır.
Örgüt düzeyinde; örgütün büyüklüğü, iş ve örgüt yapısı, teknolojisi, örgüt ve insan
kaynakları stratejileri, örgüt kültürü, mevcut ücret yapısı, işçi-işveren ilişkilerinin niteliği,
ücret uygulama ve alışkanlıkları gibi birçok faktör, ortaya çıkacak ücret yapısı üzerinde etkili
olacaktır.
Örgüt düzeyinde ücret yapılarının geliştirilmesi, aslında birçok örgütsel faktörün
etkisiyle ortaya çıkan belirli kararların sonucudur.
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İşletmelerde ücret yapısı, yönetimin kararıyla veya toplu pazarlıkla oluşturulabilir.
Ancak, en fazla kullanılan teknik, iş değerlemesidir.
Ücret yapısının geliştirilmesi için örgütteki işlerin birbiriyle karşılaştırılması gerekir.
Bazı örgütler, ücret yapısı kararlarını büyük oranda sedece ücret araştırmalarına dayandırırlar.
Ancak, ücret araştırmaları yetersizdir; çünkü her işletmeler genellikle benzersiz işlere ve
(benzer ünvanlı olmakla birlikte) benzersiz görevlere sahip işlere sahiptirler ve bunlar, ücret
araştırmalarıyla analiz edilemez. Ücret yapısı kararı, örgüt içindeki her bir işe diğer işlere
kıyasla ne kadar ücret verileceğinin belirlenmesidir. Ücret yapısı kararları, tipik olarak, üç
şekilden birine göre alınır:
1.

Üst yönetimin tek yönlü kararlarıyla,

2.

Yönetim ve sendika arasındaki toplu pazarlıkla,

3.

İş değerlendirmesi ile veya

4.

Beceri ve yetkinlik değerlendirmelerine dayalı olarak

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ücret yapısı, (üst) yönetimin fermanıyla
belirlenebilir. Şirketin başkanı, bazen muhasebe veya personel memurlarının da
tavsiyelerinden yararlanarak, farklı işlere ödenecek ücretler konusunda tek başına karar verir.
Örneğin, küçük bir imalat işletmesinde, başkan yönetim için üç, üretim için dört düzey
belirler. Her bir işe ne ücret verileceği konusunda; en yüksek ücret düzeyini belirler ve sonra
%15’lik farklarla izleyen düzeyleri belirler. Bu basit yapıda deneyim ve performansa göre
bireyler daha yüksek alabilirler. Bu yapılarda yüksek ve düşük ücretli işler arasındaki ücret
farkı fazladır. Çünkü çoğu işveren, ücretlerin performansa dayalı olması ve üstün
performanslıların terfi ettirilmesi gerektiğine inanır. Bu yapıların iyiliği, karar vericinin
kararının iyiliğine bağlıdır. Piyasa ücretlerini ve iş gereklerini bilen yöneticiler tarafından
daha kabul edilebilir yapılar geliştirilebilir. Bununla birlikte, yönetimce belirlenen bu tür
yapılarda ücret dengesizlikleri ve memnuniyetsizlik daha fazladır. Şikâyetlere bağlı olarak
yapı sık sık değiştirilir ve ancak tatminsizlik devam eder ve yapı yamalı bir bohçaya döner.
Ücret yapısının toplu pazarlıkla belirlendiği işletmelerde imzalanan yeni
sözleşmelerde, toplu pazarlık öncesi ücret farklılıklarının korunması eğilimi kendini gösterir.
Fakat bu gibi işletmelerde, zaman ilerledikçe, ücret yapısı gittikçe daha basık hale gelir.
Çünkü sendika üyelerinin çoğunun, düşük ücretli işlerde çalışması ve sendikaların bu işçilerin
desteğini sağlama isteği, ücret aralığını daraltıcı bir etki gösterir. Genelde sendikaların ücret
farklılaştırmadan ziyade eşitliğe önem verdikleri, söylenebilir. Bu bağlamda, sendikaların
daha basık veya eşitlikçi, ücret yapıları yönünde etkide bulunduğu söylenebilir. Sendikaların
izledikleri iki tipik ücret politikası, aynı iş grubuna giren kişilere tek bir ücretin verilmesini
öngören “basamak tipi ücretleme” politikası ile “otomatik ilerleme” politikasıdır. İlkinde,
aynı iş grubuna giren tüm işgörenlere tek bir ücret verilir. İkincisindeyse, bir iş grubuna ait
taban ve tavan ücretler arasındaki ücret kademelerinde işgörenlerin kıdeme dayalı olarak
277

yükselmesi söz konusudur. Sendikalar, işletme içinde olduğu gibi işletmeler arası ücret
farklılıklarını da azaltıcı bir tutum sergilerler.
Sendikaların ücret yapısının toplu pazarlıkla belirlenmesinden memnuniyetsizlik
duydukları ve bunun sonucunda iş değerlemesine dayalı yapıların kabulünde önemli bir etken
olabileceği ileri sürülmektedir. Toplu pazarlık düzenine sahip işletmelerde yönetim, toplam
ücret maliyetlerine; sendika ise bunun nasıl dağıtılacağına karar verir. Sendika, ücret yapısı
kararlarına çoğu kez hazırlıklı olmadığından, herkesi memnun etmede sıkıntıya düşer, çünkü
bir grubun ücretinin artırılması diğerlerinin azaltılması anlamına gelir. Sendika liderleri,
genellikle de bu farklılıkları açıklayamazlar. Bunu sonucunda iki taraf da iş değerlemesine
dayalı bir yapıya yönelebilir.
Ücret yapılarının iş değerlemesine ya da beceri ve yetkinliklere dayalı olarak
oluşturulması, örgütün ücretleme ve ücret yapılarına sistemli ve stratejik bir yaklaşımla
yaklaştığının göstergesi olarak kabul edilebilir.
Örgütte yer alan iş ve işgörenlerin özellikleri de ücret yapısını etkiler. Örneğin aşırı
uzmanlaşmaya dayalı geleneksel iş yapısına sahip örgütlerde işe dayalı ve hiyerarşik yapıların
ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Buna karşılık basık yapılarda ve bilgi işçiliğine ve
takım çalışmasına dayalı işlerin yaygın olduğu durumlarda ise kişiye dayalı yapılar daha
uygun olacaktır.
İşgörenlerin tutum ve özellikleri de önemlidir. Özellikle, işgörenlerin ücretlemeye
ilişkin tutum ve beklentileri, ortaya çıkacak yapı üzerinde etkildir. Söz gelimi, ücret adaletine
fazlaca önem verilen bir durumda, sistematik bir ücret yapısına olan ihtiyaç da artacaktır.

12.4. Ücret Yapısı Türleri
İşletmeler arasında; hatta aynı işletme içinde farklı özellikte ücret yapılarının ortaya
çıkması olağan bir durumdur. Oldukça çeşitlilik arzeden ücret yapıları, bakış açısına göre,
farklı biçimde sınıflandırılabilir.
Ücret yapıları, temel boyutlara ve diğer ölçütlere göre, aşağıdaki şekilde
sınıflandırılabilir:
1- Ücret Farklılıklarının Sistemli Olup olmamasına Göre:
a) Biçimsel(sistemli) Olmayan Yapılar
b) Biçimsel Yapılar
2- Ücret Farklılıklarının dayandığı Ölçüte göre:
a) İşe Dayalı yapılar,
b) Kişiye dayalı yapılar,
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c) Karma yapılar;
3- İş-Ücret Düzeyi Sayısına göre:
a) Tek ücretleme,
b) Toplu ücretleme (Basamak, braket veya band tipi ücret yapıları)
4- Düzeyler arası Farklılıklara göre:
a) Hiyerarşik yapılar,
b) Basık yapılar,
5- Düzey/Derece İçi Ücret Farklılıklarına göre.
a) Her bir düzey için “tek bir ücret” vermeyi öngören yapılar
b) Her bir düzey için “ücret aralığı” öngören yapılar

12.4.1. Biçimsel Olmayan ve Biçimsel Ücret Yapıları
Ücret yapısı, en genel anlamda işler ve işgörenler arası “göreli ücret düzeyleri” veya
“ücret farklılıkları” olarak alındığında, her örgüt veya işletmenin mutlaka bir ücret yapısı
olacaktır. Başka bir deyişle, örgüt içinde ücretlerin işler veya işgörenlere göre dağılımı, ister
zaman içinde çeşitli etkilerle “oluşmuş”, isterse planlı çabalar sonucu “oluşturulmuş veya
tasarımlanmış” olsun, doğal olarak bir “yapı” ortaya çıkaracaktır. Böylece; ücret yapılarına
ilişkin ilk ve en temel sınıflandırma;
(1) Biçimsel (sistemli) olmayan yapılar,
(2) Biçimsel (sistemli) yapılar, şeklinde yapılabilir.
Biçimsel veya sistematik olmayan ücret yapıları, genellikle “planlı ve sistemli bir
çalışma” olmaksızın, zaman içinde çeşitli etkenlerin etkisiyle alınan ücretlemeye ilişkin
kararlarla “oluşan veya ortaya çıkan” ücret farklılıklarını ifade eder.
Sistemli veya biçimsel yapılarsa, bilinçli ve plânlı çalışmalara dayalı olarak
“geliştirilen” ücret yapılarıdır. Bu kitapta asıl olarak ele alınan yapı türü de, söz konusu
biçimsel ücret yapılarıdır.
Bilinçli çalışmalarla oluşturulan biçimsel ücret yapıları, işletme gerçek ve ihtiyaçlarına
daha uygun olacaktır.

12.4.2. İşe veya Kişiye Dayalı ve Karma Yapılar
Ücret yapılarını dayandıkları ölçüte göre, “işe ve kişiye dayalı yapılar” diye
sınıflandırmak, daha ayırdedici ve yaygın bir yaklaşımdır. Çünkü “farklılık ölçütü” dışındaki
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ücret yapısını karakterize eden boyutlar(ücret düzeyi sayısı ve düzeylerarası ücret
farklılıkları), kişiye ve işe dayalı yapıların “mimari tasarım veya biçimi”yle ilgili “ortak
özellikler” olarak ortaya çıkmaktadır. O nedenle, ilgili bölümlerde, ücret yapıları, “işe ve
kişiye dayalı ücret yapıları” olarak ayrı ayrı ele alınmış; ücret yapısının şekil/biçim yönüyle
ilgili hususlar ise, ücret yapısının tasarımı veya oluşturulması ile ilgili başlıklar altında her iki
yapı için geçerli olacak şekilde incelenmiştir.
İşe ve kişiye dayalı yapılar, ilgili başlıklar altında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Bununla birlikte, iki yapının kısaca açıklanması uygun olacaktır.
İşe dayalı yapılar, iş değerlemesi yoluyla belirlenen işlerin göreli değerlerine göre
ücretlerin farklılaştırılmasına dayanır.
İşe (iş değerlemesine) dayalı ücret yapılarının oluşturulması, aşağıdaki adımları
içerir:
(1) İş analizleri yapılarak işlerin tanımlanması,
(2) Tanımlanan işlerin değerlenerek göreli değerlerinin belirlenmesi,
(3) Göreli değerlerine göre işlerin tek tek sıralanarak veya yakın değerdeki işler
gruplandırılarak “iş yapısı”nın oluşturulması,
(4) İş yapısındaki farklı iş sıraları veya grupları için farklı ücretler belirlenerek ücret
yapısının oluşturulması,
(5) İşgörenlere yaptıkları işin değerine uygun kademenin ücreti verilir.
Kişiye (beceri ve yetkinliklere) dayalı yapılar ise, aşağıdaki aşamalar
gerçekleştirilerek oluşturulur:
(1) İşlerin gerektirdiği beceri ve yetkinlikler, “beceri/ yetkinlik analizleri” yapılarak
belirlenir.
(2) Beceri ve yetkinlik kademeleri belirlenerek, beceri/yetkinlik yapısı oluşturulur.
(3) Her bir beceri kademesi/düzeyi için farklı ücret düzeyleri belirlenerek ücret yapısı
oluşturulur.
(4) İşgörenlere beceri ve yetkinliklerine uyan derece için öngörülen düzeyde veya
aralıkta ücret verilir.
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Tablo 22: İşe ve Kişiye Dayalı Ücret Yapılarının Karşılaştırılması
İŞE DAYALI

BECERİYE
DAYALI

YETKİNLİĞE
DAYALI

Değerlenen
Faktör

Değerleme
faktörleri

Beceri Blokları

Yetkinlikler

Değer ölçüsü

Faktör derece
ağırlıkları

Beceri
Düzeyleri

Yetkinlik
Düzeyleri

Belgelendirme
ve dış piyasaya
göre becerilerin
fiyatlandırılması

Belgelendirme
ve dış piyasaya
göre
yetkinliklerin
fiyatlandırılması

İşlerin puanına
Ücrete
Dönüştürme veya önem
Mekanizması düzeyine göre
ücret yapısını
oluşturma
Ücret Yapısı

Yapılan işe ve
piyasaya göre

Belgelenen
becerilere ve
piyasaya göre

Geliştirilen
yetkinliklere ve
piyasaya göre

Ücret Artışı

Terfi

Beceri kazanma

Yetkinlik
geliştirme

Yönetimin
Amacı

-İşgörenleri işe
bağlamak

-Becerilerin
etkin kullanımı

-Yetkinliklerin
değer kattığından
emin olmak,

-Terfi ve
Yerleştirme,

-Eğitim
sağlama,

-İşe göre
ücretleme yoluyla
maliyet ve bütçe
kontrolü

-Eğitim,
belgelendirme
ve iş dağıtımı
yoluyla maliyet
kontrolü

Daha fazla ücret
kazanmak için
terfi peşinde
koşmak,

Beceri
kazanmaya
çalışmak

İşgörenlerin
Amacı

-Yetkinlik
geliştirme
fırsatları vermek,
-Belgelendirme
ve görevlendirme
yoluyla maliyet
kontrolü
Yetkinliklerini
geliştirmek
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Prosedürler

-İş analizleri

-Beceri
analizleri

-Yetkinlik
analizleri

-Bec.
Belgelendir.

-Yetkinlik
belgelendirme

-Sürekli
öğrenme,

-Sürekli
öğrenme,

-Esneklik,

-Esneklik,

-Ücretin yapılan
işin değerine
dayalı olması

-İşgücü azaltma
imkanı

-Yatay hareket
imkanı

-Bürokrasi artışı,

-Bürokrasi
artışı,

-Bürokrasi artışı,

-İş değerlemesi

Avantajlar

-Açık beklentiler,
-İlerleme
duygusu,

Sınırlılıklar

-Esnek olmama
-Maliyet
kontrolünün
zorluğu

-Maliyet
kontrolünün
zorluğu

Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)

“Karma yapılar”da temel ücretler, hem işin değeri, hem de işgörenlerin beceri ve
yetkinliklerine dayalı olarak farklılaştırılır. Bu durum, genellikle, belirli taban ve tavan ücret
düzeyleri arasında “ücret aralığı” veya “bandı” içeren yapılarda görülür. Bu yapılar, iki
şekilde oluşturulabilir:
(1) Taban ücret işin değerine göre belirlenir ve işgörenlerin sahip oldukları beceri ve
yetkinliklere göre “taban-tavan ücret aralığı”nda bireysel ücretleri farklılaştırılır.
(2) Taban ücret, işgörenlerin beceri ve yetkinlik düzeylerine göre belirlenir, aynı
beceri-yetkinlik kademesindeki işgörenlerin ücretleri üstlendikleri işlerin değerine göre
farklılaştırılır.
Karma yapılar, işe ve kişiye dayalı yapıların yararlarını içerme özelliğine sahiptir.
Uygulamada işe dayalı ücret yapıları, hem daha eski hem de daha yaygındır. İşe
dayalı yapılar arasında da “braket veya band tipi ücret yapıları” denilen, işin değeri yanında
belli ölçüde beceri ve yetkinlilere göre ücret farklılaştırmasına da izin veren ve bu nedenle
“karma yapı” özellikleri gösteren yapılar daha yaygındır.

12.4.3. Piyasa Yönelimli ve İşletme Yönelimli Yapılar
Ücret yönetimi ve ücret yapıları açısından “ eşitlik” önemli bir ilke ve amaçtır.
“Eşdeğer iş ve işgörenlere eşit ücret” verilmesini ifade eden eşitlik ilkesi, “İç ve dış eşitlik”
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diye ikiye ayrılır. İç eşitlik; bir işletme içindeki ücret farklılıklarının algılanan adilliğini ifade
eder. Dış eşitlik ise, işletme içi ücretlerin piyasadaki diğer işverenlerce ödenen ücretlere eşit
olmasını ifade eder. İşletmenin ücret felsefesi ve politikalarına bağlı olarak ücret yapılarının
oluşturulmasında (1) İç eşitlik, (2) Piyasaya göre ücretleme diye de adlandırılan iki temel
yaklaşımdan biri benimsenebilir: İlkinde, ücretlemede “iç eşitliğe”, ikincisindeyse, örgütteki
ücretlerin, piyasa ücret düzeylerine uygun olmasına önem verilir.
Dış eşitliği sağlamak, ücret yapısını kurarken piyasa ücret seviyelerini dikkate almak
için, önceki ünitede işlenen “piyasa ücret araştırmaları”ndan yararlanılır.
Piyasaya duyarlı ve hemen her işe piyasadan işgören temin eden, işleri piyasadakilere
benzer olan, kariyer yolları çok iyi belirlenmemiş işletmeler, “dış eşitlik” yaklaşımını
benimseyip ücret yapılarını piyasaya göre tasarımlarlar.
Benzersiz işlere sahip olan, giriş düzeyinde işler dışında piyasadan işgören temin
yoluna gitmeyen, içerden terfi ve nakil yoluyla personel ihtiyacını karşılayan işletmelerse, iş
değerlemesi ile belirlenen iç iş yapısını, ücret yapısını belirleyen esas faktör olarak alarak, iç
eşitlik” yaklaşımını benimserler. Bu işletmelerde sadece giriş işleri için piyasa ücretleri
dikkate alınabilir.
İdeal olarak, hem iç hem de dış eşitliğin sağlanması amaç olarak tanımlanabilirse de,
her hangi bir işletmenin iç ve dış eşitliğe atfettiği göreli önem değişebilir. Buna göre, kimi
işletmeler iç eşitliğe, diğerleri ise dış eşitliğe daha fazla önem verebilirler. Bu konudaki temel
tercih, ortaya çıkacak ücret yapısını da etkileyecektir. İç eşitliğe daha fazla önem verildiğinde;
işletme içi işlerin göreli değerine dayalı bir yapı ortaya çıkar. Dış eşitliğin daha fazla
önemsenmesi ise, “piyasa yönelimli bir yapıyı” ortaya çıkaracaktır.
İç eşitlik yaklaşımını benimsemek, piyasa ücret düzeylerine tamamen ilgisiz kalmayı
gerektirmez. Benzer şekilde, piyasa yönelimli olmak ta her zaman “piyasaya eşit” ücret
vermeyi gerektirmez. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin “ücret düzeylerine ilişkin
politika”nın piyasaya göre;
- Yüksek ücret,
- Eşit ücret,
- Düşük ücret politikası mı olduğunun bilinmesi tavsiye edilir.
Bu ücret strateji veya poltikaları, örgütün tümü için, belirli alt birimler veya iş grupları
için uygulanabilir. Ancak farklı bölümler için farklı politikalar uygulanması, özellikle düşük
ücretlilerde memnuniyetsizliğe ve ayrımcılık suçlamalarına neden olabilir.
Ücret yapılarının geliştirilmesinde, iç veya dış eşitliğe önem verme yanında, her iki
eşitliğin de sağlanması hedeflenebilir. Bu durumda işletme içi ücret düzeylerinin hem işletme
içi adaleti, hem de piyasa düzeylerine uygunluğu sağlar bir yapı oluşturmasına çalışılacaktır.
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12.4.4. Saf ve Karma Yapılar
Ücret yapıları, gerek dayandıkları ölçütler; gerekse yapının biçimi bakımından saf ve
karma yapılar şeklinde sınıflandırılabilir. “Saf” ücret yapısı, tasarımda tek bir ölçüt veya
yaklaşımın kullanılmasını ifade eder. Örneğin, ücret yapısının sadece “işin değeri”ne göre
tasarımlanması böyle bir yaklaşımın sonucudur. Temel ücret veya maaş düzeylerinin
belirlenmesinde hem işin değerinin hem de işgörenlerin beceri veya yetkinliklerinin esas
alınması ise, ölçüt bakımından “karma yapıları” ortaya çıkarır.
Tek bir ücret yapısı açısından, saf veya karma olma niteliği, esas olarak “esas alınan
ölçüt”e bağlıdır. Çünkü her hangi bir yapıda derece ve ücret aralıklarının tasarımlanmasında
genellikle tek bir yaklaşım veya format kullanılır. Söz gelimi, iş değerlemesi puanlarına göre
her 100 veya 200 puan aralığı bir iş derecesi olarak alınır ve her derece için belirli bir miktar
veya oranlarda ücret farklılığını içeren ücret aralıkları belirlenir. Aynı yapı içinde, puan veya
ücret aralıklarının oldukça farklılık göstermesi çok rastlanır bir durum değildir. Aynı yapı
içinde genellikle tek bir yaklaşım benimsenir.
Buna karşılık, işletme içinde ana iş ve işgören grupları için birden çok ve farklı
yapıların olması durumunda, hem ölçüt hem de biçim açısından farklı yapılar ortaya çıkabilir;
farklı iş aileri veya kategorileri için farklı ölçütlere dayalı ve biçim olarak ta farklı yapılar
geliştirilebilir. Böylece, bütün olarak bakıldığında, örgütün “genel ücret” yapısı, karma bir
nitelik gösterebilir. Örneğin, “yönetsel işler” için işe dayalı az dereceli; profesyonel ve teknik
işler için yetkinliğe dayalı geniş band tipinde, işçilik işlerinde beceriye dayalı bir yapı
uygulanabilir. Kısacası, “saf veya karma” yapılar; tek bir ücret yapısı açısından genellikle
“ölçüte”; işletme içinde yer alan farklı ücret yapılarının ortaya çıkardığı genel yapı açısından
ise, hem ölçüt hem de biçime dayalı bir özellik olarak ortaya çıkar.

12.4.5. Hiyerarşik ve Basık Yapılar
Ücret yapıları, “hiyerarşik” ve “eşitlikçi (basık)” yapılar diye de sınıflandırılabilir.
Bu, “en düşük ve en yüksek ücretler” arasındaki farkın az veya çok olmasına göre yapılan
bir sınıflandırmadır.
Hiyerarşik yapılar, hem derece sayısı, hem de düzeyler arası ücret farkının daha fazla
olduğu yapılardır. “Eşitlikçi” (basık) yapılarda ise, hem düzey(derece) sayısı, hem de
düzeyler arası ücret farkı daha azdır. Böylece en düşük ve en yüksek ücret düzeyleri
arasındaki fark da, daha düşüktür.
Ücret yapısının eşitlikçi veya basık mı, yoksa hiyerarşik mi olacağı, büyük ölçüde iş
ve örgüt yapısına bağlıdır. Örgüt yapısının dik, kademe sayısının çok olduğu örgütlerde
hiyerarşik; kademe sayısının az olduğu basık örgütlerde ise “basık ücret yapıları”na daha çok
rastlanır.
Özellikle büyük işletmelerde birden fazla ücret yapısı olabilir ve bunlardan bazıları
“hiyerarşik”, bazıları ise “basık” yapıda olabilir. Alt düzey iş gruplarında daha basık;
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profesyonel ve yönetsel iş ve işgören grupları için çok düzeyli daha hiyerarşik yapıların
uygulanması buna örnek olarak verilebilir.
Hiyerarşik ve eşitlikçi (basık) ücret yapılarının temel özellikleri, Tablo 23’de verildiği
gibi özetlenebilir.
Tablo 23: Hiyerarşik ve Basık Yapıların Temel Özellikleri
Hiyerarşik yapı

Basık(Eşitlikçi)
yapı

Düzeyler

Çok

Az

Ücret farklılığı

Çok

Az

Ölçüt

İş veya Kişi

İş veya Kişi

Destek(Uygunluk)

Sıkı uyum

Gevşek uyum

İş organizasyonu

Bireysel
çalışanlar

Takımlar

Adalet

Performans

Eşit Muamele

Davranışlar

Terfi
fırsatlar

için İşbirliği

Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)

Tablo 23’de de görüldüğü gibi, iki yapı da işe veya kişiye dayalı olabilir. Başka bir
deyişle, basıklık- hiyerarşiklik, hem işe hem de kişiye dayalı yapılar için geçerli bir özelliktir.
Bunun dışında, hiyerarşik yapılarda hem derece/düzey sayısı ve hem de düzeyler arası ücret
farklılığı daha çoktur. Hiyerarşik yapılar, iş akışı ve organizasyonuna sıkıca bağlı iken
eşitlikçi yapılarda daha gevşek bir uyum vardır. Hiyerarşik yapılarda, bireyler ve bireysel
performans ile terfi; eşitlikçi yapılarda ise takımlar ve “eşit davranma” ile işbirliği daha ön
plandadır.

12.4.6. Diğer Ücret Yapısı Türleri
Yukarıda açıklananlar yanında, özellikle yapıların “mimarî tasarımı”na göre aşağıdaki
ücret yapısı türlerinden de söz edilebilir:
İş-Ücret Düzeyi Sayısına göre:
a) Tek ücretlemeye dayalı yapılar: Farklı değerdeki her işe veya işgören “farklı ücret”
vermeyi öngören yapılardır.
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b) Toplu ücretlemeye dayalı yapılar: Yakın değerdeki işleri ve kişileri gruplayarak ve
aynı gruptakileri eşdeğer sayarak ücret farklılaştırmasının yapıldığı yapılardır.
Düzey/Derece İçi Ücret Farklılıklarına göre.
a)Her bir düzey için “tek bir ücret” vermeyi öngören yapılar:
düzeydeki(değerdeki) işlere ve kişilere “tek bir ücret” vermeyi öngören yapılardır.

Farklı

b) Her bir düzey için “ücret aralığı” öngören yapılar: Farklı değerdeki her bir işe,
kişiye veya iş veya beceri-yetkinlik düzeyine “belirli aralıkta” değişebilen ücretler vermeyi
öngören yapılardır.
Kısaca yukarıdaki şekilde açıklanan bu ücret yapısı türleri, işe dayalı yapıların
oluşturulmasıyla ilgili bölümde daha geniş olarak anlatılmıştır.
Bunlar dışında, bir işletmedeki “bütün işleri ve işgörenleri kapsayan yapılar”
yanında “belirli bir iş ve işgören grubunu kapsayan yapılar” da vardır. İlkinde, bir
işletmede “tek yapı”; ikincisinde ise “birden çok yapı” ortaya çıkacaktır. Yukarıda da
belirtildiği gibi, küçük işletmelerde tüm iş ve işgörenlerin ücretleri “bir yapı” içinde
toplanabilir. Büyük işletmelerde ise, genellikle, işçilik, memuriyet ve yönetim vb. iş grupları
için oluşturulmuş birden çok yapının olması daha rastlanır ve uygundur.

12.5. Kişiye (Beceri ve Yetkinliklere) Dayalı Ücret Yapıları
Kişiye dayalı ücretleme” (person-based pay) ve buna bağlı olarak “kişiye dayalı ücret
yapıları” (person-based pay/wage/salary structures); iş hayatında yaşanan değişmelerin
sonucu olarak son yıllarda gelişen yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Kişiye dayalı
ücretleme ve ücret yapıları, örgütlere değer katan ve rekabet üstünlüğü sağlayan asıl unsurun
“iş”den çok “insan” olduğu anlayışına dayanır. Bu anlayış, ücretlerin belirlenmesinde, çalışan
“insanın değeri”nin esas veya dikkate alınmasını öngörür. “İnsanın değeri”ni de “onun işle
ilgili beceri ve/veya yetkinlikleri”nin gösterdiği kabul edilir.

12.5.1. Beceri ve Yetkinlik Kavramları ve Ücretleme
Beceri ve yetkinlik bazen birbiri yerine de kullanılan kavramlardır. Bununla birlikte,
iki kavram aslında bazı farklılıklar içermektedir. Tarihsel olarak, yönetim ve ücretleme
alanında önce beceri, daha sonra da yetkinlik kavramı yaygınlık kazanmıştır. Yine, yetkinlik
başlangıçta, örgütler için kullanılmış olmakla birlikte sonradan kişiler için de kullanılmaya
başlanmıştır. Bu girişten sonra, iki kavram öz olarak aşıdaki gibi açıklanabilir.
Beceri (skill), uygulamaya yansıyan öğrenilmiş yeteneklerdir. Biraz daha ayrıntılı
olarak, beceri, “bir görevi yetkin biçimde yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve yetenekler,
olarak tanımlanabilir. Görevler, birden çok beceri gerektirebilir. Örneğin, okuma,
matemetiksel hesaplama, el mahareti vb., temel becerilerdir. Planlama/yorumlama ve
elektronik sistem sorunlarının teşhisi ve çözümlenmesi ise, daha üst düzey becerilere örnek
olarak verilebilir. Görevlerin başarıyla yerine getirilmesi, ilgili becerilerin varlığının kanıtı
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olarak kabul edilir. Zaman içinde uygulamayla –deneyimle- gelişen bu becerilerin, ücretleme
açısından işle (work) ilişkili olması gerekir. Ancak bu tür ücretlemede, geleneksel işe dayalı
sistemlerden farklı olarak, işgörenlerin üstlendikleri işin gereklerinin ötesinde, geniş
anlamda, örgütte var olan diğer işlerde de kullanılabilecekleri bilgi ve yetenekleri de esas
alınır.
“Yetkinlik” (competency) ise, becerileri de kapsayan daha geniş bir kavramdır.
Yetkinlikler, üstün başarı için gerekli yetenekler(traits), güdü, öz-imaj, beceriler ve
bilgilerden oluşur. Yetkinlik, bir kişide varolan ve örgütsel çevre parametreleri içinde iş
taleplerini karşılayan ve böylece istenen sonuçlara ulaştıran davranışlara yol açan/mümkün
kılan kapasite” olarak tanımlanabilir.
Görüldüğü gibi yetkinlik, bilgi ve beceriler yanında kişilik ve davranış özelliklerini de
içeren daha geniş bir kavramdır. Belki de bu yüzden, daha sonra çıkan yetkinlik kavramı,
yönetim alanında beceri kavramının yerini almış gibi görünmektedir.
Ücretlemede beceri ve yetkinlikler, esas olarak iki boyutta ele alınmaktadır:
(1) Beceri ve yetkinliklerin çeşitliliği,
(2) Beceri ve Yetkinliklerin düzeyi veya derinliği
Bunlardan ilki, kişilerin ne kadar(hangi sayıda) farklı beceri ve yetkinliklere sahip
olduğu ile ilgilidir. İkincisi ise, her bir beceri veya yetkinliğe kişilerin hangi düzeyde sahip
olduğunu ifade eder.
Böylece, kişiye dayalı ücretleme ve ücret yapıları;
1. Beceriye dayalı,
2. Yetkinliklere dayalı ücretleme ve ücret yapıları, olarak ikiye ayrılmaktadır.

12.5.2. Beceri ve Yetkinliğe Dayalı Ücretleme ve Ücret Yapıları
Ayrımı
Kişiye, yani beceriye ve yetkinliklere dayalı ücretleme, her zaman temel ücret
yapılarının beceri veya yetkinliklere göre oluşturulmasını ifade etmez. Söz konusu kavramlar,
çoğu durumda, işgören beceri ve yetkinliklerinin ücret farklılaştırmasında/ayarlanmasında bir
biçimde kullanılmasını anlatmak üzere, daha geniş bir anlamda da kullanılır. Beceri ve
yetkinlikler, ücretlemede esas olarak, üç (veya dört) şekilde kullanılabilir:
(1) Ücret artışları ve/ya Kademe içi ücret farklılaşmasının beceri ve yetkinliklere
dayalı olması,
(2) Temel Ücret Yapısının beceri ve yetkinliklere dayalı olması,
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(3) Hem temel ücret yapısının hem de kademe içi ücret farklılık ve artışlarının beceri
ve yetkinliklerine dayalı olması,
(4) Sahip olunan, kazanılan beceri ve yetkinlikler için belirli “ek yarar”lar verilmesi.
İlkinde, temel ücret yapısı, işe(iş değerlemesine) dayalı olarak oluşturulur ve her iş
kademesi için “taban-tavan ücret” seviyeleri tespit edilerek “ücret arlıkları” oluşturulur.
“Taban ücret” işin göreli değerine göre belirlenir ve aynı iş kademesinde işgörenlerin temel
ücretleri, tavan ücrete kadar beceri ve yetkinliklerine bağlı olarak farklılaştırılır. Burada,
işgörenler, yeni beceri ve yetkinlikler kazandıkça, ücretlerinde artış olur. (Görüldüğü gibi bu
tür ücretleme, yukarıda sözü edilen dayandığı ölçüt çısından “karma bir yapı”yı ortaya
çıkarır.)
İkincisinde, temel ücret yapısı işe göre beceri ve yetkinliklere göre oluşturulur. Bu
konu, aşağıda biraz daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Üçüncü yaklaşımda, hem yapı hem de kademe içi ücret artış ve farklılıkları, beceri ve
yetkinliklere dayalıdır. Bu yaklaşım, birinci ve ikinci yaklaşımların bir arada kullanılmasını
ifade eder.
Bunların yanısıra, beceri ve yetkinliklerin ücretleme kullanılmasının dördüncü bir
yolundan da söz edilebilir: Bu yaklaşımda, beceri ve yetkinlikler, yukarıdaki üç yaklaşımdan
farklı olarak, temel ücretlerle ilişkilendirilmez. Bunun yerine, “kişilerin sahip oldukları ve
kazandıkları beceri ve yetkinlikler (örneğin, bildiği yabancı diller) için belirli “ek yararlar”
verilir.
Bu açıklamalardan sonra;
2. ve 3. yaklaşımlar için “Beceri ve Yetkinliklere dayalı ücret yapıları” kavramının;
Tüm yaklaşımlar için de “beceri ve yetkinliğe dayalı- daha doğru deyişle beceri ve
yetkinliklerle ilişkili-Ücretleme” kavramının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Görüldüğü gibi, “beceri ve yetkinliğe dayalı ücret yapıları, temel ücretlerin beceri ve
yetkinliklere göre farklılaştırılmasını”;
Beceri ve yetkinliklerle ilişkili ücretleme ise, temel ücret farklılıkları yanında bazı ek
yararların da “beceri ve yetkinliklere dayalı/ilişkili olması”nı ifade etmektedir.
Bir işgören, daha fazla sayıda ve daha üst düzeyde yetkinliğe sahip olduğu ölçüde,
daha fazla ücrete layık görülür. Başka bir deyişle, kişilerin ücretleri, beceri ve yetkinliklerinin
çeşitliliği ve derinliğine göre farklılaştırılır.

288

12.5.3.Kişiye Dayalı Ücret Yapılarının Oluşturulması ve Uygulanması
Kişiye dayalı ücret yapıları, yukarıda açıklandığı gibi işgörenlerin sahip oldukları
işle ilgili “beceri ve yetkinliklere göre” temel ücretlerin farklılaştırılmasını içerir. Kişiye
dayalı yapılar, ilgili yazında;
1. Beceriye,
2. Yetkinliklere dayalı yapılar diye ikiye ayrılır.
Beceri ve yetkinliklere dayalı ücret yapıları, “geleneksel Çırak-Kalfa-Usta”
hiyerarşisinin günümüzdeki uzantısıdır. Bu tür yapılar, özellikle işgörenlerin sahip
oldukları beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştirmelerinin istendiği, teknolojik değişikliklerin
hızlı olduğu çevrelerde faaliyet gösteren işletmelere uygundur. Kişiye dayalı yapılar, ayrı
olarak alındığında, genellikle, büro ve üretim gibi alt düzey ve tekdüze(rutin) işlerde
çalışanlar için “beceriye”; profesyonel ve yönetsel işlerde çalışanlar içinse “yetkinliklere
dayalı ücret yapıları” tercih edilir.

BECERİYETKİNLİK
ANALİZLERİ

BECERİ VE
YETKİNLİKLERİN
TANIMLANMASI

BECERİ VE
YETKİNLİKLER
E DAYALI
ÜCRET YAPISI:
-BeceriYetk.Düzeyleri

Eğitim ve Perf.
Değerl./Ölçümü

DEĞERLEMEBELGELENDİRME

Bireysel
Ücretler

Şekil 12: Beceri ve Yetkinliklere Dayalı Ücret Yapılarının Oluşturulması ve Uygulanması
Süreci
Gerek beceri ve yetkinlik kavramlarının, gerekse bunların ücretlemede kullanımının
benzerliği dikkate alınarak iki yapı birlikte ele alınabilir. Kişiye dayalı yapıların
oluşturulması ve uygulanması, öz olarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
(1)
Beceri/Yetkinlik Analizleri ile Beceri ve Yetkinliklerin belirlenmesi ve
Tanımlanması:
Kişiye dayalı yapıları oluşturmak için önce “beceri ve yetkinlik analizleri”nin
yapılması gerekir. Beceri ve yetkinlik analizleri, örgütte varolan işlerin ve bu işleri oluşturan
görevlerin gerektirdiği beceri ve yetkinlikler belirlenmesi ve tanımlanmasına yönelik sistemli
çalışmalardır. Bu analizler, aslında geleneksel iş analizlerinin daha gelişmiş bir türü olarak
kabul edilebilir: İş analizlerinde olduğu gibi, burada da önce işlerin içerdiği görevler
belirlenir ve tanımlanır. Ancak, bununla yetinilmeyerek, her bir görevi başarıyla yerine
getirmek için gereken beceri ve yetkinlikler de belirlenir ve tanımlanır.
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(2) Beceri ve Yetkinlik Yapısının Oluşturulması
Beceri ve Yetkinlik yapısı, genellikle belirli iş-işgören grupları(iş aileleri) için gerekli
beceri ve yetkinlik(genel bir deyişle “Çıraklık-Kalfalık-Ustalık”) düzeylerinin oluşturulmasını
ifade eder. Yapı, tanımlanan beceri ve yetkinlikler kademelendirilerek oluşturulur. Örneğin,
Teknik işler grubu için “İşçilik (Giriş) - Usta İşçilik – Teknisyenlik – Teknikerlik –
Mühendislik - Kıdemli Mühendislik - Baş Mühendislik” veya “Teknik İşler I-II-III-IV-V-VIVII. Düzey” gibi kademeler(düzeyler) oluşturulur. (Her düzey için hangi beceri ve
yetkinliklerin hangi düzeyde gerekli olduğu da belirlenir.) Böylece, beceri ve yetkinlik yapısı
kurulmuş olur.
Aşağıda, beceri ve yetkinliklere dayalı iki ücret yapısı, örnek olarak verilmiştir.
Ücret

5
İsteğe
Bağlı
Seçimlik

14.50
3
İsteğe
Bağlı
Seçimlik

13.00
İsteğe
Bağlı
Seçimlik
12.00
Zorunlu
Seçimlik
(40)

Zorunlu
Seçimlik
(365)

Zorunlu
Seçimlik
(240)

Zorunlu
Seçimlik
(140)

11.00
Temel

Temel

Temel

Temel

Teknisyen
I

Teknisyen
II

Teknisyen
III

Teknisyen
IV

10.50
Giriş

Şekil 13: Teknisyenlik İş Grubu İçin Beceriye Dayalı Ücret Yapısı
Kaynak: Milkovich ve Newman (2002)
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4.Derece:
Stratejik Liderlik düzeyi

3.Derece:
Mentorlük (Rehberlik)
düzeyi

2.Derece:
İcracılık düzeyi
YAPISI

1.Derece:
Yetişme
(Çıraklık)
DüzeyiÜCRET

Ücret

Yetkinlik Dereceleri

Şekil 14: Yetkinliğe Dayalı Tipik Ücret Yapısı
Kaynak: DeCenzo ve Robbins (1996)’den uyarlanmıştır.

Tablo 24: Teknik İşler Grubu İçin Yetkinliğe Dayalı Ücret Yapısı
İş/Rol Düzeyi

ÜCRET ARALIKLARI

Taban Ücret

Tavan Ücret

Baş Mühendis

3000

6000

Kıdemli Mühendis

2500

5000

Uzman Mühendis

2000

4000

Mühendis

1500

3000

Tekniker

1250

2500

Teknisyen

1000

2000
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(3) Beceri ve Yetkinliğe Dayalı Ücret Yapısının Oluşturulması:
Beceri ve yetkinlik yapısındaki her beceri ve yetkinlik düzeyi (kademesi) için ücret
düzey ve aralıkları belirlenerek (genellikle “geniş band” tipi) “ücret yapısı” oluşturulur.
Örneğin, “işçilik seviyesi için: 6-9 TL, Kıdemli İşçilik için: 8-12 TL şeklinde ücret aralıkları
belirlenir.
(4)

Bireysel Ücretlerin Belirlenmesi:

Performans değerleme, eğitim başarısının değerlendirilmesi ve belgelendirme yoluyla
işgörenlerin sahip olduğu beceri ve yetkinlikler belirlenir. Bireyler, belirlenen beceri ve
yetkinlikleri yapıda hangi düzeye(kademeye) denk geliyorsa, o düzey için tespit edilen ücret
aralığında kalacak şekilde ücretlendirilir.
İşgörenler yeni beceri ve yetkinlikler kazandıkça ücretlerinde artış yapılır. Bu artışlar,
beceri ve yetkinliklerin kazanıldığı tespit edildiğinde(belgelendirildiğinde) “hemen” veya
belirli dönemler itibarıyla(örneğin, 3 veya 6 ayda bir) yapılabilir.

12.5.4. Kişiye Dayalı Ücret Yapılarının Uygun Olduğu Durumlar,
Yarar ve Sakıncaları
Kişiye dayalı yapılar, aşağıdaki durumlarda uygundur:
- İşletme “yenilikçilik” stratejisi izliyor ve kendilerini sürekli geliştirme yetenek ve
isteğine sahip eğitimli ve nitelikli bir işgücüne ihtiyaç duyuyorsa,
-

Şirketin teknolojisi ve örgüt yapısı sıkça değişiyorsa,

-

Örgüt ve iş yapısı, basık ve esnekse,

-

İşgücü maliyetlerinin payı düşükse,

- Örgüt çapında işgörenlerin katılımı ve takım çalışması(herkesin birçok işi
yapabilmesi) talep ve teşvik ediliyorsa,
-

Yukarıya doğru hareket(terfi) fırsatları sınırlı ise,

-

Öğrenme (eğitim) fırsatları bolsa,

-

Devamsızlık ve işgücü devrinin üretim kaybı nedeniyle maliyetleri yüksekse,

- İstihdam ve ücretlemeyle ilgili yasal düzenlemeler uygun ise, kişiye dayalı yapı
uygundur.(Seri-süreç teknolojisi kullanan işletmeler gibi).
Kişiye Dayalı Ücret Yapılarının Yararları
Kişiye dayalı ücretlemenin avantaj veya yararları, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
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1. İşgörenlerin beceri ve yetkinliklerinin gelişimini teşvik eder, beceri çeşitliliği ve
düzeyi yüksek nitelikli bir işgücüne sahip olunur.
2. İşgörenlerin nitelikli ve farklı işleri yapabiliyor olması, insan kaynakları
ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanma oranını; yedekleme, rotasyon ve kadrolamada
esnekliği artırır. Bu da, işgücü maliyetlerini düşürücü bir etki yapar.
3. İşgörenlerin örgüt, teknoloji, ürün vb. değişmelere uyumunu kolaylaştırır.
Değişime bağlı işten ayrılma ve çıkarmaları azaltır. Takım çalışmasına, yalın ve basık
organizasyon yapılarına geçişi kolaylaştırır.
4. Daha geniş ve üst düzeyde becerilere sahip olmak, işgücünün sorunlara ve
olaylara çok yönlü ve geniş açıdan bakmasının mümkün kılar. Bu da, kararlara katılımı teşvik
eder, sorunların teşhis ve çözümünü kolaylaştırır; kalite ve performansı artırır.
5. Beceri yetkinlik çeşitliliğinin artması ve bu artışın ücretlendirilmesi, işgörenlerin
motivasyon, tatmin ve bağlılık ve performansını olumlu şekilde etkiler.
6. Ücretlemede kişilerin değerinin dikkate alınmasına uygundur. İş değişikliği
gerekmeden ücretlerin artması, tatmin ve bağlılığı artırır; iş bakımından terfi taleplerini de
dengeler.
7.

Kişisel gelişim ve kariyer ilerlemesinden tamamen işgörenlerin sorumlu olmasını

8.

Ast ve üstler arasında daha olumlu ve destekleyici ilişkiler kurulmasına olanak

sağlar.
sağlar.
Kişiye Dayalı Ücret Yapılarının Sakıncaları:
Kişiye dayalı ücretlemenin başlıca sakıncaları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Kişiye dayalı yapıların oluşturulması ve uygulanması geleneksel işe dayalı
yapılara kıyasla daha zor ve maliyetlidir.
2. Ücret düzeylerinin belirlenmesinde “dış eşitliği” sağlamak için referans alınacak
piyasa ücretlerini elde etmede güçlük vardır. Çünkü piyasa ücret verileri hala büyük oranda
işe dayalı yapılara göre toplanmakta ve sunulmaktadır.
3. Kişiye dayalı ücretlemede maliyetler daha yüksektir: bireyler tüm beceri ve
yetkinliklerini her hangi bir zaman noktasında kullanamazlar, bazılarını seyrek kullanırlar,
kimini ise hiç kullanmazlar. Bu da kaçınılmaz olarak ücret maliyetlerini artırır. Eğitime olan
talep te yüksek olduğundan eğitim maliyetleri ve buna bağlı iş kayıpları da buna eklendiğinde
giderler hayli artar.
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4. Ücret artışı dolayısıyla eğitime olan talebin olanaklara kıyasla yüksek olması,
böylece herkese eşit eğitim fırsatı tanınmaması olasılığı vardır. Eğitim taleplerinin
karşılanamaması, işgörenlerin motivasyon, tatmin ve bağlılıklarında azalmaya yol açar.
5. Bu yapılarda, belirli bir süre sonra işgörenlerin çoğunun tavan ücret sınırına
ulaşması oldukça yüksek bir olasılıktır. Bu şekilde alabileceği en yüksek ücret düzeyine
ulaşan işgörenlerin ücretlerinde artık yükseltme yapılamıyacak olması, işgörenlerin
tatminsizliğine ve buna bağlı sorunlara (devamsızlık, işten ayrılma vb.) yol açabilir.
6. Yeni beceri ve yetkinlikler kazanan işgörenlerin nitelik ve beklentilerine uygun
boş işler bulunamaması da sorun oluşturabilir.
7.
değildir.

Hızla değişen koşullar içinde işgörenlerin becerilerini “güncel” tutmak pek kolay

8. Genellikle daha eşitlikçi ve kıdeme dayalı ücretlemeden yana olan sendikaların
direnişi ile karşılaşılabilir.
9. Ayrıca, istihdam ve ücret eşitliğine ilişkin yasal düzenlemelere uymada sorunlar
çıkabilir. Çünkü yasalar, çoğunlukla geleneksel “iş değerlemeye dayalı” yapılar esas alınarak
düzenlenmiştir.
10. Yukarıdaki sakıncalar dışında, işe dayalı ücret yapısına göre oluşmuş örgüt
kültürü ve gelenekleri, kişiye dayalı ücretlemeye geçişte sorun olabilir. Bu nedenle, bu tür
planların yeni kurulan işletme veya bölümlerde uygulanmasının daha kolay olduğu da ileri
sürülür.
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Uygulamalar
İŞLETMELERDE ÜCRET SKALASI OLUŞTURMA
ALPASLAN BİROL (5G CONSULTING)
Günümüzde İnsan Kaynakları Departmanlarının ve firmaların en çok yaşadığı
sorunların biride ücret skalası yönetimidir. Özellikle iyi planlanmamış bir ücret skalası
çalışanların motivasyonunu düşürmekte ve şirketin personel devir oranını artırmaktadır.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki çalışanların işten ayrılma nedenlerinin %64’ünü adaletsiz
ücret yönetimidir.
Bu durumda nasıl bir ücret skalası oluşturmak gerekir? Burada öncelikle uygulanan
ücret skalalarından bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki ve özellikle KOBİ’lerde gördüğümüz
patron ücret sklalası yöntemi (bu ismi ben belirledim) bu yöntem ne yazık ki ülkemizde ki
firmaların %50’sinden fazlasında uygulanan yöntemdir. Bu yöntemin temeli patronun
sübjektif yaklaşımına dayanarak kendi kriterlerine göre belirlediği ücretlerdir. Bu yöntemde
firma için en kritik pozisyonda ki ve en tecrübeli kişiden yeni üniversite mezunu bir kişinin
daha fazla ücret aldığını görürsek şaşırmamak gerekir. Bu ücret skalasında baz alınan
faktörler; patrona yakınlık, akrabalık, hemşerilik, vb. dir. Bu sayede işinin ehli kişiler
firmadan uzaklaşırken yerlerine patrona yakın kişilerin firmaya dolması kaçınılmazdır.
Firmaların en hızlı sonlarını getiren temel hatalardan birini bu durum oluşturmaktadır.
İkinci Ücret Skalası ise yurt dışında 1940’larda kullanılmış olan merdiven ücret
skalasıdır. Bu ücret sklalasında her pozisyonun belirli bir ücreti vardır. Burada kişiye değil
pozisyona ve ünvana ücret verilir. Özellikle biraz daha gelişmiş KOBİ’lerimizde bu skala
sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir üretim firmasını
düşünelim A üretim bandında çalışan bütün ustaların aynı ücret aldığını düşünelim bu ücret
skalasının tam açıklaması budur. Patron ücret skalasına göre daha elle tutulur bir skala olsa da
burada ki temel sorun sadece pozisyon ve ünvanın göz önüne alınmasıdır. Bu durumda 2
personel düşünelim birinin performansı %50 diğerinin ise %90 olduğunu bu iki kişi A
bandında aynı işi yaptığı için aynı ücreti almaktadırlar. Bu durumda kendinizi %90
performansla çalışan kişinin yerine koyun ne düşünürsünüz. Kısacası bu sistemin en büyük
dezavantajı performans, kıdem, tecrübe gibi diğer faktörleri göz ardı etmesidir. Dolayısı ile bu
sistemde elle tutulur bir sistem değildir. Ücüncü ve uygulaması en zor olan ancak yapı
açısından en faydalı ücret sistemi ise dalgalı ücret sistemidir. Burada öncelikle her bir iş
birimi analiz edilmelidir. O iş birimleri için kritik başarı faktörleri belirlenmeli ve o kritik
başarı faktörlerine göre puanlama yapılmalıdır. Bu sayede her pozisyonun kendi içerisinde
dalgalanan taban ve tavan ücreti belirli olan bir ücret yapısı oluşturulmuş ve her çalışana daha
adil bir ücret ödenmiş olacaktır. Ayrıca personele neden bu ücreti aldığı başarı faktörleri
üzerinden daha net bir şekilde anlatılabilecektir. Örneğin vasıfsız bir personel için asgari ücret
ile asgari ücret +100 TL’lik bir bütçe ön gördüğümüzü düşünelim. Puanlamamızın tabanını
asgari ücret en üst noktasını ise asgari ücret +100 TL oluşturmaktadır. Bu kademede ki tüm
personeller bu ücret skalası içerisinde yer alacak ancak hemen hemen hepsinin ücreti
birbirinden farklı olacaktır. Örneğin A pozisyonu için başarı faktörlerimiz; Eğitim, Tecrübe
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ve performans olsun bu durumda üç pozisyonun toplam ağırlığı 100 olacak şekilde
hesaplayalım. Eğitim için 30, tecrübe için 30 performans için 40 verdiğimizi düşünelim.
Personelin burada 70 puan aldığını düşünelim az önceki örneğimize uygular isek vasıfsız
eleman için öngördüğümüz asgari ücret +100 taban ücrette bu personel için (tavan-taban) *
%kritik başarı puanı) + taban ücret)) formülünden yola çıkalım burada sözü geçen vasıfsız
elemanın alacağı ücreti hesaplayalım asgari ücret +100-asgari ücret= 100 TL 100 TL* %70=
70 TL ise 70TL+Asgari ücret bu personel için öngördüğümüz ücret olacaktır.
Kritik Başarı Faktörlerinden Bazıları
Performans: Daha önce yazdığım makalemde performans değerlendirmenin nasıl
yapılması gerektiğinden bahsetmiştim burada ise nasıl kullanılması gerktiğini anlatmanız
gerekirse kesinlikle ücret skalası hesaplarken performans kriterine en yüksek puan
verilmelidir. Performansı yüksek bir personel ile düşük bir personele aynı ücreti vermek firma
için ileride tamir edilemeyecek bir kurum kültüründe zarar yol açar.
Eğitim Durumu: Özellikle bu faktörün çok yanlış uygulalamları söz konusudur.
Örneğin bir lise mezununun yapabileceği bir işe 4 yıllık bir üniversite mezunun alıp daha
fazla ücret vermek kesinlikle doğru değildir. Burada pozisyonun gerekliliği lise mezuniyeti
ise tavan puanı lise mezuniyeti almalı ve üniversite mezunu diye kesinlikle daha fazla ödeme
yapılmamalıdır. Ayrıca Üniversite mezunu bir personeli o pozisyonda tutabileceğiniz
yanılgısına lütfen kapılmayın. Eğer bir kişi kendinden daha alt bir pozisyonu kabul ediyorsa
iki ihtimal söz konusundur. Bunlardan ilki özellikle yeni işe girişlerde kişi uzun süre iş
bulamamıştır ve fırsat olarak değerlendirmiştir. Ancak bu kişi mutlaka iş arayışını sürdürecek
ve o pozisyondan ve firmadan ayrılacaktır. İkincisi kişi başarısızdır ve hiçbir yerde
tutunamamıştır. Bu durumda bu kişinin firma için yararlı olacağını düşünmek en iyimser
ihtimalle hayalciliktir.
Yabancı Dil: Bu faktörde ne yazık ki yanlış kullanılmaktadır. Hiç yabancı dilini
kullanamayacağı bir pozisyonda kişiye yabancı dili için fazla ücret ödemek yanlış bir
uygulamadır. Ancak yabancı dilin önemli olduğu departmanlarda mutlaka yabancı dil seviyesi
de ücret hesaplanırken göz önüne alınmalıdır. Örneğin ihracat departmanında çalışan bir
kişiye 2 yabancı dili varsa 1 yabancı dili olandan mutlaka daha fazla bir ücret ödenmelidir.
Şirket Kurallarına Uyum: Bu faktörde mutlaka her pozisyon için uygulanmalıdır.
Örneğin iki kişi ele alalım tüm puanları eşit olsun ancak bunlardan biri şirket kurallarına
azami özen gösterirken diğeri göstermiyor ise bu iki kişiyide eşit tutmak hata olacaktır.
Kıdem: Çalışanların firmada ki kıdemlerini de ücret skalası oluştururken mutlaka göz
önünde bulundurmalıyız. Aynı işi yapan iki çalışandan biri 10 yıldır firmada diğeri ise yeni
girmiş ve siz iki kişiye diğer faktörler eşit iken aynı ücreti ödüyorsanız 10 yıllık
personelinizin tüm motivasyonunu yok edersiniz.
Tecrübe: Bu faktörü uygularken dikkatli olmak gerekir. Bazı pozisyonlar için tecrübe
hiçbir önem taşımaz iken bazı pozisyonlarda en önemli faktörlerden biri haline gelebilir.
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Artık yapmanız gereken şirketinizin tüm işlerini analiz ederek o işlere ait kritik başarı
faktörlerini belirlemeniz ve bu faktörlere göre ağırlıklandırma yaparak her pozisyonun taban
ve tavan ücreti arasında çalışanların ücretini ayrı ayrı belirlemenizdir. Bu sayede çok daha
adil ve şirket performansını yukarıya çekecek bir ücret sistemi kurmuş olursunuz. Burada
dikkat etmeniz gereken son konu ise ücret skallalarında ki tavan ve taban ücreti aşmamanız
gerekliliğidir eğer aşacak kadar iyi bir personeliniz varsa kendisini bir üst pozisyona
konumlandırmalı veya tabanda kalan personeliniz var ise diğer çözüm yollarını uygulamanız
gerekmektedir.
Kaynak: http://www.experto.com.tr/paper/isletmeler-de-ucret-skalasi-olusturma.html
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Uygulama Soruları
1)
Adaletsiz ücret yönetiminden kaçınmak için nasıl bir ücret skalası oluşturmak
gerektiğini belirtiniz.
2)
Doğru bir ücret skalası oluşturabilmek için kritik başarı faktörlerini belirterek
kısaca açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ücret farklılıklarını ifade eden, ücret yapıları ücret yönetimi sisteminin temel bir
unsurudur. Bu bağlamda “işlerin ücretlendirilmesi” de, ücret yapılarının oluşturulması ve
uygulanmasıyla ilgilidir.
Kuramsal olarak bir işletmede yer alan herkese “aynı ücret”in verilebileceği
söylenebilirse de, gerçek hayatta böyle bir durum pek mümkün değildir. Keza bir örgütte
çalışan herkese “aynı ücret”in verilemeyeceği ve bireysel ücretlerin “farklılık
göstereceği/gösterdiği”, bilinen bir gerçektir. Çünkü ücret “örgüte sunulan emeğin veya
yapılan katkının karşılığı”dır ve bireylerin emek ve katkıları da eşit değildir. Hem ücretle
ilişkili özellikleri açısından hem de üstlendikleri işler ve çalışma koşulları bakımından
işgörenlerin durumları farklılık gösterir. Sözü edilen bu farklılıklar nedeniyle, kişilerin ücret
konusudaki beklentileri ve talepleri de farklılık gösterir. Tüm bu farklılıkların bir sonucu
olarak kişilere verilecek ücretlerin de farklılaştırılması gerekir. Ücret yönetiminin temel bir
konusu olan ücret yapıları, ücret farklılıkların neye göre, ne kadar ve nasıl olacağıyla ilgili
düzenleme veya plânlardır. Bilimsel ve sistemli ücret yapıları ile “ücret eşitliği”nin ve buna
bağlı yararların sağlanması amaçlanır.
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Bölüm Soruları
1. Ücret yapılarının oluşturulmasında esas alınan ücret genellikle hangisidir?
a)Kök (temel) ücret
b)Değişken Ücret
c)Ek Yararlar
d)Sosyal yardımlar
e)Hepsinin toplamı
2. Kişiye dayalı “ücret yapıları” 1).............. ve 2)............. dayalı ücret yapıları
olarak ikiye ayrılır.
a)Beceriye-Performansa
b)Beceriye-Yetkinliğe
c)İşe-Beceriye
d)Kıdeme-Başarıya
e)Kişiliğe-Yetkinliğe
3. Bir işyerinde işgörenlerin aynı düzeydeki farklı görevleri-işleri yapabilir
olmasını sağlamak için hangi ücretleme uygulaması uygundur?
a)Uzmanlığa dayalı ücretleme
b)Beceri derinliğine dayalı ücret yapısı
c)Beceri çeşitliliğine dayalı ücret yapısı
d)İşe dayalı ücret yapısı
e)Kıdeme dayalı ücret artışı
4. Ücret yapısının kişiye dayalı olması hangi anlama gelir?
a)Yıllık ücret zamlarında kişinin performansının dikkate alınması
b)Beceri ve yetkinliğini artıran kişilere temel ücret dışında ilave ödüller verilmesi
c)Temel ücret düzeyinin kişinin sahip olduğu beceri ve yetkinliklere göre belirlenmesi
d)Beceri ve yetkinlik eğitimlerinde başarılı olanlara ödül verilmesi
e)Temel ücretlerin kişilerin dönemlik performansına göre belirlenmesi
5. Temel ücretlerde, işin değeri yanında kişilerin kıdemi, sahip olduğu ilave
beceri ve yetkinlikler, kıdemi ve performansı gibi faktörlere göre farklılaştırma
yapmaya elverişli olan ücret yapısı/yapıları hangisidir?
a)Basamak tipi ücret yapısı
b)Braket (band) tipi ücret yapısı
c)Nokta ücretleme
d)Nokta ve basamak tipi ücretleme
e)Hepsi
6. Ücret yapıları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)Ücret yapısı, temel ücret düzeyleri ve farklılıklarıyla ilgilidir
b)Ücret yapıları, işe ve kişiye dayalı yapılar diye ikiye ayrılır
c)İşe dayalı yapılarda işlerin değerine göre ücret farklılaştırmasına gidilir
d)Beceriye dayalı yapılarda, işgörenlerin beceri çeşitliliği ve düzeyi arttıkça ücreti de
artar
e)Yetkinliğe dayalı yapılarda, temel maaşlar, işgörenlerin dönemlik hedeflere ulaşma
düzeylerine göre ayarlanır.
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7. Bilinçli ve plânlı çalışmalara dayalı olarak geliştirilen ücret yapıları
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Braket yapı
b)Sistemli/biçimsel yapı
c)Basamak tipi yapı
d)Braket tipi
e)Hiçbiri
8. Temel ücretlerin hem işin değeri, hem de işgörenlerin beceri ve yetkinliklerine
dayalı olarak farklılaştığı yapılara ne ad verilir?
a)İşe dayalı yapılar
b)Kişiye dayalı yapılar
c)Karma yapılar
d)Bütünleşik yapılar
e)Hiçbiri
9. Aşağıdakilerden hangisi basık (eşitlikçi) ücret yapısının özelliklerinden biri
değildir?
a)Düzeylerin sayısı çoktur.
b)Ücret farklılığı azdır.
c)Yapının dayandığı ölçüt iş veya kişi olabilir.
d)En düşük ve en yüksek ücret düzeyleri arasındaki fark düşüktür.
e)Alt düzey iş gruplarında daha basık yapılar söz konusudur.
10. Aşağıdakilerden hangisi kişiye dayalı yapının uygun olduğu durumlardan biri
değildir?
a)Şirketin teknolojisi ve örgüt yapısı sıkça değişiyorsa
b)Örgüt ve iş yapısı hiyerarşik ve katı ise
c)İşgücü maliyetlerinin payı düşükse
d)Öğrenme (eğitim) fırsatları bolsa
e)Devamsızlık ve işgücü devrinin üretim kaybı nedeniyle maliyetleri yüksekse

Cevaplar:
1)a, 2)b, 3)c, 4)c, 5)b, 6)e, 7)b, 8)c, 9)a, 10)b
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13. İŞE DAYALI ÜCRET YAPILARININ OLUŞTURULMASI VE
UYGULANMASI 13

13

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
302

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İşe Dayalı Ücret Yapılarının Oluşturulması
13.2. İşe Dayalı Ücret Yapılarının Uygulanması
13.3. İşe Dayalı Ücret Yapılarının Kontrolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşe dayalı ücret yapılarının oluşturulması konusunda bilgi veriniz.

2)

İşe dayalı ücret yapılarının uygulanması konusunda bilgi veriniz.

3)

İşe dayalı ücret yapılarının kontrolü konusunda bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşe Dayalı Ücret Yapılarının
Oluşturulması ve
Uygulanması

İş değerlemesine göre işlerin
ücretlendirilmesinin (ücret
yapısının) ne anlama
geldiğini anlayabilmek

Okuyarak

İşe Dayalı Ücret Yapılarının
Oluşturulması ve
Uygulanması

İşlerin ücretlendirilmesi
sürecinin adımlarını
sayabilmek

Okuyarak

İşe Dayalı Ücret Yapılarının
Oluşturulması ve
Uygulanması

Başlıca ücret yapısı
(ücretlendirme) türlerini
kavrayabilmek

Okuyarak

İşe Dayalı Ücret Yapılarının
Oluşturulması ve
Uygulanması

Ücret yapısının nasıl
uygulanacağını
açıklayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

İşe dayalı ücret yapısı

•

Nokta ücretleme

•

Tekil iş ücret aralığı

•

Basamak tipi ücretleme

•

Braket (band) tipi ücretleme
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Giriş
Bir önceki ünitede anlatıldığı gibi, ücret farklılıklarını ifade eden, ücret yapıları ücret
yönetimi sisteminin temel bir unsurudur. Bu bağlamda “işe dayalı ücret yapıları”, işlerin
değerine göre temel ücret farklılıklarının düzenlenmesiyle ilgili planlardır.
İşe/iş değerlemesine dayalı yapılar, en eski ve yaygınca kullanılan yapılar olmaları
nedeniyle, özellikle önemlidir. Bu ünitede, işe dayalı ücret yapılarının oluşturulması,
uygulanması ve güncellenmesiyle ilgili konular anlatılmaktadır.
İşlerin ücretlendirilmesini ifade eden işe dayalı ücret yapılarının oluşturulması, işlerin
göreli değerine/önem ve güçlük derecelerine göre temel ücret düzeylerinin ve farklılıklarının
belirlenmesini içerir. Bu süreçte, genellikle,(temel ücret-değişken ücret-ek yararlar ve sosyal
yardımlardan oluşan) toplam ücretin en önemli bileşeni olan temel veya kök ücret(maaş)
düzeyleri ve farklılıkları, işlerin değerine göre belirlenir. Ücret yapısının nesnel temellere
dayalı olarak oluşturulması, ücretlemede iç ve dış eşitliği, ücret memnuniyetini sağlamak,
böylece işgören ve işletme performansını geliştirmek açısından son derece önemli bir
çalışmadır.
Bilimsel ve sistemli olarak, işlerin ücretlendirilmesi, yani ücret yapısının
oluşturulması ve uygulanması aşağıdaki aşamalardan oluşur:
1.

Ücret Yapısının Oluşturulması (İşlerin Ücretlendirilmesi)

a.

İş değerlemesi yapılarak işlerin göreli değerinin belirlenmesi,

b.

İş hiyerarşisinin/yapısının oluşturulması,

c.
İş hiyerarşisindeki farklı değerdeki her bir iş veya iş grubu (kademe) için farklı
ücret düzeylerinin belirlenmesi.
aa) Hedef Ücretlerin Belirlenmesi: Ücret politikası eğrisinin çizilmesi
bb) Ücret Aralıklarının Oluşturulması
2.
a.
sağlanması,

Ücret Yapısının Uygulanması
Mevcut bireysel ücretlerin durumunun analizi ve yapıya uyumunun

b. Ücret teklif, tespit ve artışlarının yapıya uygun olarak yapılması,
3.

Ücret Yapısının Güncellenmesi ve Devamlılığının Sağlanması

Sayılan aşamalar, aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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13.1. Ücret Yapısının Oluşturulması (İşlerin Ücretlendirilmesi)
13.1.1. İş Değerlemesi: İşlerin Göreli Değerlerinin Belirlenmesi
Bilindiği gibi, iş değerlemesi, işletmedeki işlerin göreli değerini belirlemeye
yöneliktir. İşe dayalı ücret yapısının oluşturulması için, önce iş değerlemesinin yapılması
gerekir.
10. ve 11. Ünitede iş değerlemesi ve yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu
sebeple, burada, iş değerlemesinden daha öz olarak söz edilecektir.
Bilindiği gibi, iş değerlemesi;
-

İş analizleri yoluyla iş tanımları ve gereklerinin hazırlanması,

Bu iş tanım ve gereklerini kullanarak, belirli faktörlere(beceri, çaba,
sorumluluk vb.) ve (sıralama, sınıflama, puan, faktör karşılaştırma) yöntemlere göre işlerin
değerlenmesi ve göreli değerlerinin belirlenmesini, içerir.
Göreli değerlerine göre işlerin sıralanmasıyla, iş yapısı veya hiyerarşisi ortaya çıkar.
Daha sonra, iş yapısındaki farklı değerdeki işler veya iş grupları, işletme içi mevcut ücret
düzeyleri ve piyasa ücret düzeyleri de göz önüne alınarak, ücretlendirilir.
İşe (iş değerlemesine) dayalı ücret yapılarının oluşturulması ve uygulanması, Şekil
15’de gösterilen aşamaları içeren bir süreçtir.
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İŞ ANALİZLERİ

DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ/
Ö

İŞ DEĞERLEMESİ

İ
İŞ HİYERARŞİSİ (İŞ YAPISI):
Değer(önem) bakımından işlerin tek tek veya

MEVCUT
ÜCRETLER

İŞLERİN
ÜCRETLENDİRİLMESİ
(ÜCRET YAPISININ
OLUŞTURULMASI):
-İş yapısı/Kademeleri

ÜCRET
POLİTİKASI
PİYASA ÜCRET
ARAŞTIRMASI

ÜCRET YAPISININ UYGULANMASI
- Bilgilendirme-İletişim
-Bireysel ücretlerin yapıya uyumu

Şekil 15: İş Değerlemesine Dayalı Ücret Yapıların Oluşturulması Süreci
Kaynak: Gomez-Meija ve Balkin (1992)’den uyarlanmıştır.

13.1.2. Ücret Yapısının Oluşturulması
Ücret yapısının oluşturulması veya işlerin ücretlendirilmesi, iki temel adımda
gerçekleştirilir:
1.

İş yapısı veya hiyerarşisinin düzenlenmesi,

2. İş yapısındaki farklı değerdeki (düzeydeki) her bir tekil iş veya iş grubu için
ücretlerin belirlenmesi
İş yapısının oluşturulması için iş değerlemesinden; ücret düzeylerinin belirlenmesi için
ise ücret analiz ve araştırmalarından yararlanılır.
İş yapısının (hiyerarşisinin) düzenlenmesi, işlerin göreli değerlerine göre tek tek veya
gruplandırılarak sıralanmasını ifade eder. İkinci adımda ise, farklı değerdeki her bir iş veya
iş grubu (kademesi) için, tek bir ücret haddi(single rate) mi, yoksa bir ücret aralığı (pay
range) mı belirleneceğine karar verilir. Ücretlendirme sürecinde, önce “iş yapısı” ve
“ücretlendirme yaklaşımı” konusundaki seçeneklere göre, Tablo 25’de verilen ücret yapısına
karar verilmelidir.
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Tablo 25: İş ve Ücret Yapısını Oluşturmada Temel Tercihler
İŞ YAPISI (HİYERARŞİSİ)
ÜCRETLEME
YAKLAŞIMI

İşlerin tek tek
Sıralanması

İşlerin gruplandırılarak/
sınıflandırılarak
sıralanması

Tek bir Ücret
Haddi

Nokta Ücretleme

Basamak tipi yapı

Ücret Aralığı

Tekil iş ücret
aralıkları

Braket, alan veya band tipi
yapı

İş yapısı ve ücret düzeylerine ilişkin tercihlere göre dört temel ücret ücretlendirme
(yapısı) ortaya çıkar:
1.

İşleri Tek Tek Ücretlendirme:

a)

Her iş için tek bir ücret düzeyi belirleme (Nokta ücretleme),

b)

Her iş için ücret aralıkları belirleme (Tekil iş ücret aralıkları),

2.

İşleri Gruplandırarak (toplu)Ücretlendirme:

a) Her iş grubu için tek bir ücret belirleme(Basamak tipi yapı)
b) Her iş grubu için ücret aralıkları belirleme(Braket(band) tipi ücret yapısı).
Bu yapılar içinde en yaygın olanı, her bir iş grubu (kademesi) için belirli aralıklarda
değişen ücretler verilmesini öngören “braket veya band” tipi ücretlemedir. Sözkonusu ücret
yapıları, aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

13.1.2.1. İş Yapısının Oluşturulması
İşe dayalı ücret yapılarını oluşturmada ilk adım, iş değerlemesi sonuçlarına (göreli
değerlerine veya önem düzeylerine) göre “iş yapısı”nı oluşturmaktır. İş yapısı, işlerin tek tek
veya gruplar(sınıflar) halinde göreli değerlerine göre sıralanmasıyla oluşturulur.
İş sıralaması, kullanılan iş değerleme yöntemine göre farklılık gösterir. Tablo 26’da
görüldüğü gibi, sıralama yönteminde işler en önemliden en az önemli işe doğru (veya tam
tersine) numaralandırılarak sıralanır. Puan ve faktör karşılaştırma yöntemlerinde iş
sıralaması, işlerin puan veya para değeri büyüklüğüne göre yapılır. Sınıflandırma yöntemi ise,
otomatik olarak sınıflanlandırılmış (gruplandırılmış) halde iş yapısını (sırasını) verir.
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Tablo 26: Farklı Yöntemlere Göre İş Değerleme Sonuçları
İŞ ÜNVANI

DEĞERLEME YÖNTEMLERİNE GÖRE
İŞ DEĞERLEME SONUÇLARI ve İŞ SIRASI
(YAPISI)
Sıralama
yöntemi

Sınıflandırma
yöntemi (İş
sınıfları (Grupları)
halinde Sıralama)

(İş sırası)

Puan/faktör
karşılaştırma
Yöntemleri
(Puan/para
büyüklüğüne göre
iş sırası)

Elektrik
Ustabaşılığı

1

915

Mekanik
Ustabaşılığı

2

875

Kalıp Ustalığı

3

766

Sınıf.2

Tesviyecilik

4

673

Sınıf.3

Elektrikçilik

5

670

Tornacılık

6

655

Kaynakçılık

7

630

.....................

......

........

........

Meydancılık

37

240

Sınıf.7

Sınıf.1

İş değerleme sonuçlarına göre ortaya çıkan iş sırası, genellikle, işlerin
ücretlendirilmesinde benimsenen yaklaşıma göre düzenlenir. Ücret yapısının
oluşturulması sürecinde, amaca göre düzenlenen bu iş yapısı esas alınır.
Ücretleme amacıyla iş yapısının düzenlenmesi konusunda, iki temel yaklaşım vardır:
(1) İşleri tek tek ücretlendirme(Tek ücretleme)
(2) İşleri gruplandırarak ücretlendirme (Toplu ücretleme)
Buna göre, iş yapısını düzenlerken iki yaklaşımdan biri tercih edilir:
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(1)

İşleri Tek Tek Sıralama:

Bu tür bir sıralama, farklı değerdeki her bir işe farklı ücret verilmesini öngören “tek
ücretleme” yaklaşımı benimsendiğinde uygulanır. Bu yaklaşımda, her işin (sıralama, puan ve
faktör karşılaştırma yöntemlerinden birine göre) değerinin belirlenmesi ve buna göre
sıralanması yeterlidir. Bu tür iş yapılandırmasında, farklı değerdeki her bir iş, farklı bir iş
(dolayısıyla ücret) düzeyini ifade eder. Örneğin, farklı değerde 35 iş var ise, 35 iş (ve ücret)
düzeyi(kademesi) olacak demektir.
(2)

İşleri Gruplandırarak Sıralama:

İş yapısını oluşturmada ikinci tercih, işleri gruplandırarak sıralamaktır.
Yakın değerdeki işleri gruplandırarak, her bir gruptaki işler için aynı ücret
düzeyinin/aralığının uygulanmasını öngören “toplu ücretleme” yaklaşımı benimsendiğinde,
bu tür bir sıralama yapılması gerekir.
Sınıflandırma yöntemine göre iş değerlemesi, otomatik olarak bu tür ücretlemeye
uygun bir iş yapısını verir. İşlerin tekli sırasını veren diğer yöntemlere göre işler
değerlendiğinde ise, iş yapısının yeniden düzenlenmesi ve iş gruplarının (job grade)
oluşturulması gerekir.
İş Grupları /kademlerinin (job grade) belirlenmesi, değer (önem ve güçlük)
bakımından bir birine yakın olan işlerin, birbirini izleyen gruplara(derece veya kademelere)
ayrılmasını ifade eder. Ücretleme açısından aynı grupta(kademede) yer alan tüm işler, eşdeğer
kabul edilir ve bu işlere aynı ücret seviyeleri veya aralıkları uygulanır.
İşlerin kaç gruba ve nasıl bölüneceği, kullanılan iş değerleme yöntemi, iş sayısı, iş
değerleme sonuçlarına göre işlerin nasıl dağılım gösterdiği, örgüt-iş yapısı vb. faktörlere
bağlıdır. Yapı içindeki iş grubu sayısı, iş sayısına ve işlerin değer bakımından dağılımına
göre, genellikle 6-8 ile 15-18 arasında değişebilir. İşler, sınıflandırma yöntemine göre
değerlendiyse, sınıf sayısı ve yapısı zaten bellidir. Diğer yöntemlerde, sınıf sayısı ve yapısı,
sözü edilen faktörlere göre, sıra veya puanları yakın işler gruplandırılarak (ilk beş sıradaki
veya puanı 900’ün üzerindeki işler 1., sonraki beş iş veya 850-899 puan aralığındaki işler 2.
grup... ) diye belirlenir.
İş değerlemede yaygın olarak kullanılan puan yönteminde, işleri eşit puan
aralıklarına göre sınıflandırmak yaygın ve pratik bir yaklaşımdır. Örneğin, 50 tane iş
değerlenmiş ve hepsinin iş değerleme puanları (en düşüğü 230, en yükseği 930 olmak üzere)
farklı çıkmış, olsun. Burada, iş gruplarının puan sınırları,
(En yüksek Puan-En düşük Puan) / İstenen Sınıf Sayısı
formülüne göre belirlenebilir. İşler 7 gruba ayrılacaksa, (930-230)/7=100 sonucuna
göre 100’er puanlık aralıklarla 230-329 puan arası 1.; 330-429 puan arası 2.grup...vb. şeklinde
iş sınıfları (iş yapısı) tanımlanır. Böyle bir yaklaşım, her zaman uygun olmayabilir. Ünvan ve
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tanım, hiyerarşik düzey vb. bakımından benzer işlerin aynı veya yakın iş sınıflarına düşmesi
de istenir bir durumdur. Bu nedenle, iş sınıflarının iş değerleme sonuçları yanında, diğer
benzerlikleri de dikkate alarak ve işgörenlerin katılımıyla belirlenmesi uygun olacaktır.

13.1.2.2. Ücret Yapısının Oluşturulması
İşlerin tek tek veya gruplandırılarak sıralanmasını ifade eden iş yapısı oluşturulduktan
sonra, işletme içi ve piyasa ücret analiz ve araştırmalarından yararlanarak, tek ücretlemede her
bir iş; toplu ücretlemede ise iş grupları(kademeleri) için belirli ücret düzeyleri ve/veya ücret
aralıkları belirlenerek ücret yapısı oluşturulur.
Ücret düzey ve aralıklarını belirlemek için önce, işletme içi ve piyasa ücret araştırma
ve verilerinden yararlanılarak yapının eksenini oluşturacak “yeni ücret eğrisinin(veya
doğrusunun)” çizilmesi gerekir.

13.1.2.2.1.Yeni Ücret Politikası Eğrisinin Çizilmesi
İş değerlemesi sonuçlarına göre ücret yapısının oluşturulması (işlerin
ücretlendirilmesi) için, yeni ücret politikası eğrisinin çizilmesi gerekir. Ücret eğrisi(doğrusu),
istatistiksel anlamda, iş değerleme sonuçları ile işlere ait ortalama ücretlerin ilişkisini yansıtan
bir trend veya regresyon fonksiyonudur.“Yeni ücret politikası eğrisi, farklı değerdeki işlerin
olması istenen(uygun) ücret düzeylerini (yeni ücret yapısını) gösterir.
Ücret politikası eğrisi;
(1) İşletme içi mevcut ücret dağılımını/yapısını temsil eden “mevcut ücret eğrisi”,
(2) Piyasa ücret yapısını temsil eden “piyasa ücret eğrisi” ve
(3) Ücret yapısını etkileyen diğer faktörler, dikkate alınarak çizilir.
Ücret eğrilerini çizmek için, iş değerleme sonuçlarına göre işletme içi mevcut ücretler
ve anahtar işlerin piyasa ücretleri incelenmelidir. Bu konuda, kullanılabilecek bir çizelge,
Tablo 27’de verilmiştir.
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Ort. Ücret Gideri

İşgören Sayısı

En yüksek

Ortalama

En Düşük

İş Ünvanı

İş değerleme Puanı/Sınıfı
(Derecesi)

No

İş Sıra/Sınıf

İşin Mevcut
Ücreti

Anahtar işlerin piyasa ort.ücreti

Tablo 27: İş Değerleme Sonuçlarına Göre Mevcut İşletme ve Piyasa Ücretlerinin
Analizinde Kullanılabilecek Bir Çizelge

İşletmenin mevcut ücret eğrisi, iş değerleme sonuçları ile bu işlere işletmece ödenen
mevcut ortalama ücretler kullanılarak çizilir. Piyasa ücret eğrisi içinse, anahtar işlerin piyasa
ortalama (mod veya medyan) ücret düzeyleri kullanılır. Ücret eğrileri, aşağıdaki şekilde
çizilir:
a. İşlerin değeri x; ortalama(mod veya medyan) ücretleri de y ekseninde olacak
şekilde ücret dağılım diyagramı düzenlenir. Her bir işin diyagramdaki yeri, ücret ve puan
değerlerinin kesiştiği noktalar şeklinde gösterilir.
b. Bu noktaların sergilediği dağılımı temsil edecek şekilde ücret eğrisi çizilir. Bu
eğri(doğru),işletmenin veya piyasanın ücret yapısını gösterir.
Ücret eğrileri, göz kararıyla(kestirme yoluyla) yaklaşık olarak veya istatistik
yöntemlerden yararlanılarak çizilebilir. Göz kararıyla çizimde, eğrinin ücret dağılımını en iyi
şekilde temsil etmesi veya ortalamasına özen gösterilir. İstatistiksel yöntemle çizimde, trend
veya regresyon tekniklerinden yararlanılır. Bu konuda istatistik paket programları ve
bilgisayarlardan yararlanılabilir. Ücret doğrularının grafiksel görünümü, Şekil 16’da verildiği
gibidir.
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 I  I  I __
400
500
600
700 800
900
İŞİN DEĞERİ (PUAN)

Şekil 16: Mevcut, Piyasa ve Yeni Ücret Politikası Doğruları
İşletmenin mevcut ücret eğrisi, mevcut ücretlerin işlerin değeriyle ne ölçüde uyumlu
veya uyumsuz olduğunu ve sapmaları (doğrunun hayli altında veya üstünde olan yüksek ve
düşük ücretleri) gösterir ve yeni ücret yapısının nasıl olabileceği konusunda bir ön fikir verir.
Ayrıca, bu eğri; piyasa ve yeni ücret doğruları ile yapılacak karşılaştırmalar için de kullanılır.
Yeni ücret politikası eğrisi, işletmenin mevcut ücret eğrisi ile piyasa ücret eğrileri
karşılaştırılarak ve diğer faktörler de dikkate alınarak çizilir. Dikkate alınması gereken diğer
faktörlere örnek olarak; ücretelemeye ilişkin yaşanan sorunlar, kullanılan iş değerlendirme
yöntemi, sendikanın varlığı, rolü ve tutumu; ücret maliyetleri, enflasyon oranı; işletmenin
ücretleme gelenekleri, ödeme gücü, gelişme planları, piyasadaki durumu; piyasadaki işsizlik,
teknolojik değişiklikler vb. sayılabilir.
Ücret politikası eğrisinin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- İşletmenin yeni temel ücret(maaş) düzeylerini ve yapısını yansıtır. Bu eğri, farklı
iş düzeyleri(kademeleri)nin “hedef ücretleri”ni (nokta ve basamak tipi ücretlemede ise
doğrudan ücret yapısını) gösterir.
- Eğrinin piyasa ücret eğrisine göre konumu, işletmenin ücret düzeylerine ilişkin
politikasını gösterir. Politika doğrusunun, piyasa ücret doğrusunun yukarısında olması
yüksek, altında olması düşük, yakınında olması “eşit” ücret politikasının benimsendiğini
gösterir.
- Eğrinin eğimi, farklı iş kademeleri arasındaki ücret farkını yansıtır. Eğimin
(kademeler arası ücret farkının) az olması basık, fazla olması ise hiyerarşik(dik) bir yapı
ortaya çıkarır. Doğru olarak ta adlandırılan ücret eğirisi, genellikle eğitimi gittikçe artan iç
bükey bir eğri görünümündedir.
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13.1.2.2.2.Ücret Düzey veya Aralıklarının Belirlenmesi
İş yapısındaki her bir iş sırası veya kademesi’nin ücret düzeylerini belirleme
konusunda da iki yoldan biri tercih edilir: Farklı değerdeki her bir iş veya iş grubu(kademesi)
için;
(a) “Tek bir ücret düzeyi” belirlemek,
(b) “Bir ücret aralığı” belirlemek.
Birincisinde, aynı işte veya iş grubunda(kademesinde) çalışan “herkese aynı temel
ücret” verilir. İkincisinde ise, aynı işte veya iş kademesinde çalışanların ücretleri belirlenen
“taban-tavan ücret aralığı”nda yer alır. Uygulamada, “ücret aralığı” öngören yapılar, dafa
yaygındır. (Bu tercihlere göre ortaya çıkabilecek, ücret yapısı türleri(nokta ücretleme, tekil iş
ücret aralıkları, basamak ve braket(band) tipi yapı) aşağıda ilgili başlık altında açıklanmıştır.)
Genellikle, farklı değerdeki işler veya iş grupları için tek bir ücret düzeyi(single rate)
değil ücret aralıkları belirlenir. Ücret aralığı (pay range), belirli bir iş veya iş grubu için, en
düşük(taban) ve en yüksek(tavan) ücret sınırlarının belirlenmesiyle ortaya çıkar. Taban ve
tavan ücret sınırları, genellikle ücret politikası eğrisi üzerinde yer alan “hedef ücret” seviyesi
(orta nokta) esas alınarak belirlenir. Hedef(referans) ücret düzeyi, herhangi bir iş veya iş
grubu için optimum (ortalama) ücret düzeyini gösterir. Genellikle referans ücretin belli bir
oranda (örneğin %10-15-20-25...) eksiltilmesi ile taban ücret; aynı oranda artırılması ile de
tavan ücret seviyesi belirlenir. Örneğin, referans ücreti 1000 TL olan bir iş grubunun taban
ücreti (1000X0,80=) 800 TL, tavan ücreti ise (1000X1,20=) 1200 TL şeklinde belirlenir.
Farklı değerdeki işler için ücret aralığı belirlemek, işin değeri dışında işgörenin kıdem,
beceri ve yetkinlik, performans düzeyi vb.özelliklerine göre temel ücret farklılaştırmasına
imkân vermesi nedeniyle çoğunlukla tercih edilen bir ücretleme yaklaşımıdır.

13.1.3. İşe Dayalı Ücret Yapısı Türleri
(1)İş yapısında işlerin tek tek mi, yoksa gruplandırılarak mı sıralanacağına ve (2)
Farklı önem düzeyindeki her bir iş veya iş grubu için tek bir ücret mi, yoksa ücret aralığı mı
belirleneceğine göre farklı ücret yapısı türleri ortaya çıkar. Yapının mimarî yapısına veya
görünümüne ilişkin başlıca ücret yapısı türleri, aşağıda açıklanmıştır.

13.1.3.1 İşleri Tek Tek Ücretleme
“Tek ücretleme”de, farklı değerdeki her bir iş için farklı ücret düzeyi veya aralığı
belirlenir. Örneğin, farklı değerde 50 iş varsa, 50 adet farklı ücret düzeyi veya aralığı
belirlenir.
Tek ücretlemenin iki türü vardır:
(1) Nokta Ücretleme (spot rate)
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(2) Tekil İş ücret aralığı (Indıvidual job range)
Ücret

Üc

Ücret
Politikası
Doğrusu

İşlerin Ücret düzeyleri
(pay rates)

Üa
Üb

B işi

A işi

C işi

İşler

Şekil 17: Nokta Ücretleme: Her İşe Tek Ücret Haddi
Nokta ücretlemede farklı değerdeki her bir iş için farklı ve tek bir ücret (haddi)
belirlenir. Bu yaklaşımda “ücret politikası eğrisi veya doğrusu” ücret yapısını gösterir. Her
işin temel ücreti; söz konusu işin puan değerinden çizilen bir dikmenin yeni ücret yapısını
temsil eden “ücret politikası doğrusu”yla kesiştiği noktaya denk gelen (Üc) ücret düzeyidir.
Tek ücretlemenin Tekil İş-Ücret Aralığı diye adlandırılan ikinci biçiminde, farklı
değerdeki her bir iş için farklı “ücret aralıkları”(taban ve tavan ücret sınırları) belirlenir.
Ücret
Ücret aralığı
(range)

Tavan
Ücret(C)

Referans(hedef) ücret(C)
Taban Ücret(C)

A işi

C işi

B işi

İşler

Şekil 18: Her Bir İş İçin Ücret Aralıkları Öngören Yapı
Tek ücretleme, işler arasındaki değer farklılıklarını bire bir ücretlere yansıtmayı
öngördüğünden, “eşit değerde işe eşit ücret” (ücret adaleti) ilkesine uygundur. Ancak, tek
ücretleme, çok sayıda ücret düzeyinin ortaya çıkmasına (ve buna bağlı karışıklıklara) yol
açması ve “nokta ücretleme” de, işin değeri dışındaki faktörlere göre ücret farklılığına izin
vermemesi vb. nedenlerle kullanışlı ve esnek olmayan bir yapıdır. Bu nedenlerle, tek
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ücretleme fazla kullanılmayan bir ücretleme biçimidir. Bununla birlikte, az sayıda ve önem
dereceleri oldukça farklı işlerin bulunduğu ve işgörenlerin ücret adaletine fazlaca önem
verdiği durumlarda özellikle tekil iş ücret aralığı yapısı benimsenebilir.

13.1.3.2. İş Gruplarına Göre (Toplu) Ücretleme
“Toplu ücretleme” (graded/group pay) yaklaşımında, yakın değerdeki işler, ayrı iş
grupları(sınıfları veya dereceleri) şeklinde düzenlenir ve her grup için belirli bir ücret düzeyi
veya ücret aralığı belirlenir. Uygulamada, bu tür ücretleme daha yaygındır. Bu tür
ücretlemede, aynı gruba giren tüm işler “eşit değerde” sayılır ve aynı düzeyde veya aralıkta
ücret alırlar. Örneğin, iş değerleme puanları 250 ile 300 arasında olan işler bir grup olarak
tanımlandığında, bu puan aralığındaki tüm işlerin ücret düzey veya aralığı aynı olur.
Toplu ücretlemenin uygulamada yaygın iki türü vardır: (1) Basamak tipi ücret yapısı,
(2) Braket (Band) tipi ücret yapısı. Son zamanlarda ortaya çıkan “geniş band yapısı”, braket
tipi ücretlemenin iş sınıfları ve ücret aralıkları oldukça geniş tanımlanan bir türü sayılabilir.
Basamak tipi ücretlemede, iş yapısındaki her bir iş grubu(ve bu gruba giren tüm işler
ve işgörenler) için tek bir ücret düzeyi (haddi) belirlenir. Örneğin, iş değerleme puanı 200-300
arasında olan işlerin ve bu işlerde çalışan işgörenlerin saatlik ücreti 10 TL, 301-400 arasında
olanların ücreti 12 TL olarak belirlendiğinde, basamak tipi bir ücret yapısı ortaya çıkar.
Ücret
Ücret düzeyi (haddi)
(pay rate)

İş Grubu,
Kademesi
(Job grade)

B,C,F işleri

İşler

Şekil 19: Basamak Tipi Ücret Yapısı
Basamak tipi ücretleme, aynı sınıftaki işler arası nitelik ve önem farkının az olduğu,
işgörenlerin iş rotasyonu veya takım çalışması biçiminde sık sık grup içindeki farklı işlerde
çalıştırıldığı durumlar için uygundur. Bu tip ücretleme, daha yalın ve basit olmakla birlikte,
işler arası değer farklılıklarını ücretlere yansıtma (ücret adaleti) bakımından zayıf bir yapıdır.
Ayrıca, iş grupları için sadece bir tek ücret düzeyi belirlendiğinden; işin değeri dışındaki
deneyim, beceri ve performans gibi etmenlere göre ücret farklılaştırılması yapılmasına ve yapı
içinde söz konusu etmenlerin de yönetilmesine elverişli değildir.
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Braket (Band) Tipi Ücret Yapıları
Braket veya band tipi ücretlendirme, en yaygın ücret yapısı türüdür. Bu tür
ücretlendirmede, belirli değer aralığına giren her bir iş grubu (job grade) için belirli ücret
aralıkları belirlenir. Örneğin, “iş değerleme puanı 200-300 arasında olan işlerin taban (en
düşük) ücreti 1000, tavan (en yüksek) ücreti 2000 TL’dir” denildiğinde braket tipi yapı ortaya
çıkar. Bu tür ücretlemede, aynı iş grubunda(derecesinde) bulunan işgörenlere, o derece için
belirlenen taban ve tavan ücret sınırları arasında ücret ödenir. Ücret aralığı içinde ilerleme
veya ücret farklılaşması; işgörenlerin kıdem, performans, yetkinlik veya katkı vb.niteliklerine
dayalı olarak gerçekleşir. İşin değeri dışındaki (kıdem, performans vb.)faktörlere göre kişiler
arasında ücret farklılaştırmasına olanak sağlaması ve esnekliği nedeniyle uygulamada en fazla
benimsenen ücret yapısıdır.
Uygulamada yaygın braket tipi ücret yapısının görünümü, Şekil 20’de verildiği gibidir.
Bununla birlikte, (1) İş gruplarının ve (2) ücret aralıklarının nasıl tanımlandığına, (3) Gruplar
arasında öngörülen ücret farkının ne kadar ve nasıl olacağına, (4) Ardışık braketlerin
konumuna göre, farklı braket yapıları ortaya çıkar.
ücret

Tavan(maksimum)
ücret

Ücret
doğrusu

Grup referans
ücreti
Ücret aralığı (pay range)

İş derecesi/
Taban
(minimum)
ücret

grubu

İşin değeri

Şekil 20: Braket Tipi Ücret Yapısı
İş gruplarının oluşturulması, yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı gibi, iş değerleme
sonuçları ile işletmenin iş-örgüt yapısı, ücretleme vb. özelliklerine uygun olarak
gerçekleştirilir.
Ücret Aralıklarının Belirlenmesi: İş sınıfları tanımlandıktan sonra, her sınıf için
farklı ücret aralıkları (taban ve tavan ücret sınırları) belirlenir. Ücret aralığı, genellikle hedef
ücretin belli oranda aratırılması ve eksiltilmesi yoluyla belirlenebilir. Ücret aralıkları, taban
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ücrete belli oranda bir ilave yapılarak tavan ücretin; ya da tavan ücretten belli oranda bir
eksiltme yapılarak da taban ücretin belirlenmesi yoluyla da oluşturulabilir. Ücret aralıklarının
belirlenmesinde (% 10,%20... gibi)sabit oranlar kullanıldığında, üst iş kademelerine
çıkıldıkça, ücret aralıkları tutar olarak genişleyecektir. Örneğin, hedef ücreti 1000 TL olan bir
iş grubunun ücret aralığı (1200-800=) 400 TL iken, referans ücreti 3000 TL olan bir iş
grubunun ücret aralığı, (3600-2400=) 1200 TL olacaktır.
Birbirini izleyen İş Grupları arasındaki Ücret farklarının belirlenmesi: Bu konu,
ardışık ücret kademeleri arasındaki (referans) ücret farkının az mı, çok mu; sabit mi, yoksa
değişken mi olacağıyla ilgilidir. Orta noktalar arası ücret farkının sergilediği trend
(progression) ücret politikası eğrisini(n eğimini) yansıtır. Genellikle üst kademelere çıkıldıkça
farkın arttığı iç bükey ücret eğrisi ortaya çıkar. Orta noktalar arasında fark az olduğunda
basık; çok olduğunda hiyerarşik(dik) bir ücret yapısı ortaya çıkar. En alt ve en üst gruplar
arasındaki ücret farkı, basık yapılarda az, hiyerarşik yapılarda ise fazladır. Farklı
kademelerdeki işler arasındaki değer farklarının çok olduğu durumlarda, kademeler arası ücret
farkı da çok olabilir.
Bu konuda ardışık referans ücret düzeyleri arasında sabit oranlı(değişen ve gittikçe
artan tutarlı) farklılaştırmaya gitmek, yaygın bir yaklaşımdır. Kademeler arası artış(fark)
oranının belirlenmesinde bazı formüller de kullanılabilir.
Ardışık Braketlerin (bandların) Göreli Konumunun Belirlenmesi:
Ardışık (birbirini izleyen) braketlerin nasıl konumlandırılacağı, aralarında geçişim
olup olmayacağı da önemli bir tasarım konusudur. Bu açıdan ücret yapıları, geçmeli, binmeli
ve aralıklı braket yapıları şeklinde üç alt türe ayrılır. Geçmeli(geçişimli) yapılarda, bir alt
grubun tavan ücreti, bir üst iş grubunun taban ücretinden yüksektir. Örneğin, 1. grubun ücret
aralığı 600-1000, 2. grubun ücret aralığı 800-1300 TL. Olduğunda geçmeli bir yapı ortaya
çıkar. Braketler arası geçişim oranı, ücret eğrisinin eğimine ve ücret aralıklarının genişliğine
göre değişir. Uygulamada, geçmeli yapılar yaygındır.
Binmeli braketlerde ise, bir alt grubun tavan ücreti ile sonraki grubun taban ücreti
eşittir ve braketler arası geçişim yoktur. Bu tür yapıda ücret aralıkları 600-900; 900-1350...
şeklindedir. Aralıklı braketlerde ise, üst grubun taban ücreti, bir alt grubun tavan ücretinden
yüksektir.(600-800, 1000-1400,... gibi)
Braket (band) tipi ücretleme, aynı iş grubundaki kişiler arasında kıdem, performans,
beceri-yetkinlik vb.ne göre ücret farklılaştırmasına olanak sağlaması ve esnekliği nedeniyle en
yaygın ücret yapısı türüdür.

13.2. Ücret Yapısının Uygulanması
Farklı değerdeki her bir iş veya iş grubu için ücret düzeyleri veya aralıkları
belirlendiğinde, (işgörenler değil) işler ücretlendirilmiş-ücret yapısı kurulmuş olur. Yapının
işgörenlerin bireysel ücretlerine uygulanması da gerekir. Ücret yapısının uygulanması;
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1. Ücret yapısının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili yazılı düzenlemelerin
yapılması ve ilgililere duyurulması,
2.

Bireysel ücretlerin kurulan yapıya uygunluğunun analizi,

3.

Yüksek ve düşük ücretlerin yapıya uyumunun plânlanması ve sağlanması,

4. Ücret teklif, tespit, artış ve farklılaştırmalarının yapıya uygun olarak yapılması,
gibi faaliyetleri içerir.
Öncelikle, ücret yapısının oluşumu ve uygulanması ile ilgili yönetmelik, yönerge veya
prosedürler vb. düzenlemeleri içeren bir “ücretleme el kitabı” hazırlanmalı; bilgilendirme ve
uygulama buna göre yapılmalıdır.

13.2.1. Bireysel Ücretlerin Yapıya Uyumunun Sağlanması
Bireysel ücretlerin öngörülen yapıya uyumu;
-

Mevcut bireysel ücretlerin öngörülen yapıya ne ölçüde uyup uymadığının analizi,

- Uyumsuz (yüksek ve düşük) ücretlerin, yapıya uyumunun planlanması ve
sağlanması aşamalarını içerir.

Orta Nokta
Fazlalık/ Eksiklik

200 2500 3000
0

Oğuz Pak 1850

0,74

-150

...

.....

.... .....

.....

...

....

4

Mont.Us. 680

1,376
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.....

....

100 1250 1500
0

......

Tuğrul Koç 1720

Ücreti

E.Ustb. 925

Mevcut

1

Öngörülen Sınıf
Ücreti

İşgörenler

0

Derecesi

0,9

Puanı/

Ali Aydın 2250

İş sırası/

200 2500 3000
0

İş Ünva-nı

E.Ustb. 925

Sınıf No

1

İş Sıra/

Mevcut Ücret/

Tablo 28: Bireysel Ücret Analizi İçin Bir Çizelge
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İşgörenlerin mevcut ücretlerinin öngörülen yapıyla karşılaştırılmasını içeren bireysel
ücret analizlerinin başlıca amaçları, şunlardır:
•

Mevcut ücretlerin yapıya uygunluğunu (yüksek ve düşük ücretleri) belirlemek,

•

Tasarlanan yapının getireceği ek maliyeti hesaplamak,

•

Sapmalar ve ek maliyetlere göre yapıya nihai şeklini vermek,

•

Mevcut ücretlerin yeni yapıya uyumunu planlamak

Ücret aralıkları dışında kalan “yüksek” ve “düşük” ücretlerin öngörülen yeni ücret
yapısına uyumu, çeşitli şekillerde sağlanabilir.
Yüksek ücretlerin uyumu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
- Yüksek ücretli işgörenlere, ücretleri öngörülen aralıklara girinceye kadar zam
uygulanmaz veya düşük zam yapılır.
-

Yüksek ücretli işgörenlerden yükseltme için gerekli niteliklere sahip olan

- lar, mevcut ücretlerine uygun başka bir işe hemen veya belirli bir süre sonra terfi
ettirilerek, kısmen de olsa uyum sağlanır.
- Aşırı yüksek ücretli işlere ait değerleme sonuçları yeniden gözden geçirilir ve
yanlış (düşük) değerlendirildiği tespit edilen işler, yeniden değerlenerek uygun brakete
kaydırılarak uyum sağlanır.
- Yüksek ücretler için herhangi bir işlem yapılmayarak, ücret uyumsuzluğu
hoşgörülür. İşgören sayısının az olduğu ancak bu işgörenlerin özel öneme sahip olduğu
durumlarda, bu işgörenlerin uygun bir işe terfileri veya işten ayrılmaları beklenebilir.
Düşük ücretlerin uyumlaştırılması için aşağıdaki seçenekler vardır:
- Düşük ücretler, derhal iş grubuna ait taban ücret seviyesine yükseltilir. Bu
seçenek, düşük ücretli işgören sayısının ve ücret farkının az olduğu durumlara uygundur.
- Düşük ücretler, bir defada değil kademeli olarak(bir kaç-artış dönemi sonunda)
öngörülen taban ücret seviyesine çıkarılır. Düşük ücretli işgören sayısının çok, mevcut ve
öngörülen ücretler arasındaki farkın fazla, böylece uyumun bir defada sağlanmasının
maliyetinin yüksek olması durumunda bu seçenek uygundur.
- Özellikle çok düşük ücretli işler yeniden değerlenir ve yanlış (yüksek)
değerlendirildiği tespit edilen işler, uygun braket veya banda kaydırılarak uyum sağlanır.
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13.2.2. Bireysel Ücret Farklılaştırması ve Dönemlik Ücret Artışları
Ücret aralığı içeren ücret yapılarında; aynı işteki veya iş grubundaki işgörenler
arasında,
-

Bireyler arası ücret farklılaştırmasının ve

- Bunu sağlamak için ücret artışlarının, hangi kriterlere göre ve nasıl yapılacağı,
önemli bir karar ve uygulama konusudur. Her iş veya iş grubu için, tek bir ücretin belirlendiği
“nokta ve basamak tipi ücretleme”, ücret farklılaştırması ve değişken ücret artışının
izlenmesine uygun değildir.
Ücret aralığı(bandı) içinde ücret artış ve farklılaştırması; (1) Kıdeme, (2) Başarıya
(performansa), (3) Beceri ve Yetkinliklere, (4) Karma yönteme (birden çok faktöre) göre
olabilir.

13.2.2.1. Kıdeme Dayalı Ücret Artışı
Otomatik artış olarak ta adlandırılan bu yöntemde, genellikle her hizmet yılı için
işgörenlerin temel ücretlerine belirli oranda bir kıdem zammı eklenir. Kıdem artışları, ücret
aralığının ara kademelere bölünmesi ve her kıdem dönemi sonunda işgörenlerin ücretlerinin
bir üst kademeye yükseltilmesi şeklinde de uygulanabilir. Böylece aynı iş-ücret grubunda yer
alan farklı kıdeme sahip işgörenlerin ücretleri arasında bir farklılık oluşur.
Kıdeme dayalı artış, esnek olmaması ve başarıyı dikkate almaması yüzünden sıkça
eleştirilmektedir. Bu nedenle, bazı işletmelerde, kıdem artışının belirli ölçüde performans
veya liyakatla ilişkilendirdiği (kıdem zammı için en azından “yetersiz” performans
gösterilmemesi şartı gibi) uygulamalar devreye sokulmuştur.

13.2.2.2. Performansa (Liyakate) Dayalı Ücret Artışı
Başarı veya liyakat artışı denilen bu yöntemde işgörenlerin temel ücretlerinde,
dönemlik (genelde yıllık) performans değerleme sonuçlarına(ve ücret yapısı içindeki
konumlarına) göre, değişen oranlarda artış yapılır. Böylece, aynı işteki/iş grubundaki kişilerin
temel ücretleri, performanslarına göre farklılaşır. Bu konuda, Tablo 29’da verilen
“performans artış cetveller”inden yararlanılabilir.
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Tablo 29: Performansa Dayalı Ücret Artış Matrisi (Cetveli)
Artışa Konu
Performans Değerleme Sonucu
Bireysel Ücretin
İyi
Pekiyi
Yapı(band) İçindeki Yetersiz Zayıf Orta
Konumu
Tavan Üstü

0%

0%

3%

4%

5%

4.Çeyrek

0%

0%

4%

5%

6%

3.Çeyrek

0%

0%

5%

6%

7%

2.Çeyrek

0%

0%

6%

7%

8%

1.Çeyrek

0%

2%

7%

8%

9%

Taban altı

0%

3%

8%

9%

10%

Artışlar sonunda ücretlerin öngörülen sınırlar içinde kalması için, mevcut ücretin ücret
aralığındaki konumu da dikkate alınır. Tablo 29’da görüldüğü gibi, performans düzeyinin
yüksekliği zam oranını artırıcı; mevcut ücretin (konumunun) yüksekliği ise zam oranını
azaltıcı bir etki gösterir.
Yetersiz performans gösterenlerin ücretlerinde artış yapılmaması ve üstün performans
gösteren ortalamanın üstünde ücret alanlara ise, göreli olarak düşük zam yapılması, sorun
oluşturabilir. Bu gibi sorunlara karşı, ücret aralığının geniş tutulması ve yetersiz performans
gösterenlerin ücretlerine düşük te olsa bir zam yapılması yoluna gidilebilir.
Performansa dayalı ücret artışları, (1) Temel maaşta kalıcı artış veya (2) Dönemlikgeçici- performans zamları şeklinde uygulanabilir.

13.2.2.3. Beceri ve Yetkinliklere Dayalı Ücret Artışı
Beceri ve yetkinliklere dayalı ücret artışları, işgörenlerin yeni beceriler kazanmalarına
ve yetkinlik düzeylerini geliştirmelerine bağlıdır. Bu artışlar, belgelendirme (sertifika, ehliyet,
diploma alma), eğitim(bir eğitim programını başarıyla bitirme) ve iş performansına göre,
genellikle,
hemen
değil,
belirli
dönemlerde
uygulanır.
Beceri-yetkinlik
ücretini(farkını)almaya devam edebilmek için, becerilerin belirli aralıklarla yeniden
değerlenmesi, yaygın bir yaklaşımdır.

13.2.2.4. Karma Yöntemle Ücret Artışı
Karma yöntemle ücret artışı, iki biçimde kullanılabilir:
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(1) Bireysel ücret artışlarının birden fazla kritere (kıdem, performans vb.) göre
yapılması,
(2) Ücret yapısı içinde farklı iş gruplarında farklı kirterlere göre (örneğin alt iş
gruplarında kıdeme, üst gruplarda performansa göre) artış yapılması.
Uygulamada genellikle, kıdem, enflasyon ve performans artışının birlikte uygulandığı
söylenebilir. Ancak, özellikle ücret artışlarının toplu sözleşmelerle belirlendiği durumlarda,
performans ve beceri artışlarının pek uygulanmadığı, artışların çoğunlukla enflasyon ve
kıdeme dayalı olarak uygulandığı görülmektedir.

13.3. Ücret Yapısının Kontrolü, Güncellenmesi ve Devamlılığının
Sağlanması
Ücret yapısı da diğer ücret yönetimi sistemi bileşenleri (politikalar, ücret sistemleri)
gibi, kontrol edilmelidir. Ücret yapılarının kontrolü, ücret yapılarının belirlenen amaçlar
doğrultusunda öngörülen şekilde işleyip işlemediğinin denetlenmesini ifade eder. Bu denetim,
öncelikle temel ücretlere ilişkin tespit, teklif, artış ve ayarlamaların belirlenen yapıya
uygunluğunu takip etmeyi içerir. Örneğin, yeni işgören adaylarına işe alımda teklif edilen
ücretlerin yapıya uygun olması, ücret zamları yapılırken zam sonrası ücretlerin öngörülen
aralıkta kalmasına özen gösterilmesi gibi hususlar, bu konuyla ilgilidir. Bu denetim,
çoğunlukla insan kaynakları yöneticileri ve üst yönetim tarafından yapılır.
Diğer yandan, ücret yapıları bir defa oluşturulduktan sonra, değişmeden yıllarca
uygulanan planlar değildir. Değişen koşullara bağlı olarak, her sistem bileşeni gibi, ücret
yapıları da değişime maruz kalmaktadır. Özellikle, işlere ilişkin ücret düzeyleri, bir kere
belirlendikten sonra sabit kalmaz. Ücret düzeylerinin genel enflasyon dikkate alınarak, belirli
aralıklarla (1,2,3 senede bir) yükseltilmesi gerekir. Ayrıca, asgari ücretlerin artması
durumunda, yapıdaki en düşük ücret düzeylerin de buna göre yükseltilmesi gerekebilir. Örgüt
ve iş yapısında meydana gelen değişmeler, ücret yapısının da değişmesini gerektirir. Örneğin,
yeni bölümlerin ve işlerin ortaya çıkması; mevcut işlerin içerik ve tanımlarında değişmeler
olması gibi hallerde, yapının da buna göre “güncellenmesi” gerekir. Bu güncelleme, “yeni ve
değişen işler”in analiz edilerek iş tanımlarının yapılması, iş değerlemesi yoluyla göreli
değerlerinin bulunması ve iş değerleme sonuçlarına göre, mevcut yapıda uygun derecelere
yerleştirilmesi ve bu işlerde çalışan ve çalışacak kişilerin ücretlerinin de bu işlerin yapıdaki
konumuna göre tespit edilmesi gibi çalışmaları içerir.
Bunların yanısıra, işletmenin ücret yapısına ilişkin ücret politikalarının değişmesi,
işletmenin üretim ve satışlarında yükselme veya düşüşler olması; piyasanın durumu, yasal
düzenleme ve hükümet politikaları gibi çevresel faktörlerde değişme olması da yapıda
değişiklik gerektirebilir.
İşlerin ücretlendirilmesi (ücret yapısının oluşturulması), her yıl yapılan bir faaliyet
değildir. Oluşturulan bir ücret yapısı, dayandığı örgüt ve iş yapısı devam ettiği sürece yıllarca
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uygulanır.
Ancak,
yapının devamlılığını(geçerliliğini) sağlamak için
gerekli
güncelleştirmelerin yapılması gerekir. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:
1. Hedef, taban ve tavan ücretler, piyasadaki genel fiyat ve ücret artış oranlarına göre,
her yıl otomatik olarak güncellenir,
2. Tanımı ve içeriği değişen işler, yeni iş tanımlarına göre yeniden değerlenerek,
uygun iş kademelerine yerleştirilir. Eğer iş kademeleri/grupları değiştiyse, bu işlerde
çalışanların ücretleri yeni kademenin ücret düzey veya aralıklarına uyumlaştırılır.
3. Yukarıdaki işlem, yeni oluşturulan işler için de yapılır.
4. Ücret yapısı ve artışlarına ilişkin talep ve itirazlar değerlendirilerek, uygun biçimde
çözümlenir.
5. Ücret yapısıyla ilgili düzenleme ve değişiklikler, ilgililere duyurulur.
Bu gibi güncellemelerle, ücret yapıları genellikle- yapının dayandığı iş ve örgüt yapısı
toptan ve köklü şekilde değişmediği sürece- yıllarca kullanılabilir.
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Uygulamalar
GENİŞ BAND YAPISI
Geniş band yapısı, toplu ücretlemenin son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir türü veya
biçimi olarak kabul edilebilir. Geniş band yapısının, iş ve örgüt yapısındaki değişmelere bağlı
olarak özellikle kişiye dayalı ücretleme yaklaşımlarının benimsenmesiyle yaygınlaşan bir
yaklaşımı yansıttığı söylenebilir.
Tavan(maksimum)
ücret

Ücret

Geleneksel
Ücret braketleri

Ücret aralığı (range)
BAND III

BAND
II
BAND I
İş/Beceri /Yetkinlik Düzeyi
Geniş Band Yapısı

“Geniş band” (broadbanding) diye adlandırılan ücret yapısı, aslında geleneksel
“braket”lerin alanının (yani iş sınıfları ve ücret aralıklarının) genişletilmesini ifade eder. Bu
nedenle “şişman iş/ücret sınıfları veya braketleri”(fat pay grades) diye de adlandırılır. Geniş
band yapısı; ücret derece ve aralıklarını; daha fazla işi ve ücret düzeyini içeren az sayıda ve
geniş bandlar içinde toplamayı ifade eder. Bu tür yapılarda, ücret sınıfları ve aralıkları
hiyerarşisinin daha az-genelde 4-5-geniş band halinde sıkıştırılması veya toplanması söz
konudur. Böylece her band, geleneksel yapılardaki birden fazla iş sınıfı ve ücret grubunu
kapsamaktadır. Her bandın taban ve tavan ücretleri belirlenir. Ancak, bu yapıda genellikle her
band için “referans (orta nokta) ücreti” belirlenmez. Çünkü her bandda farklı değerde oldukça
çok sayıda iş vardır ve bu işlerin piyasadaki benzerlerini bulmak çok güçtür.
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Geniş Band Yapısı’nın temel özellikleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Tüm işgörenleri kapsayan 4-6 band (aralık) vardır, -Her band farklı önem
düzeyindeki birçok işi kapsar, -Ücret aralıkları(bandları) geniş ve geçişimlidir, -Geniş band
yapısı, hem işe hem de kişiye dayalı yapılara (ücretlemeye) uygulanabilir. -Kişilerin band
içindeki konumu ve hareketi, işin değeri, piyasa ücreti, performans, yeni beceriler ve
yetkinlikler kazanma gibi faktörlerce belirlenir.
Geniş Band Yapısı’nın yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Geniş band, basık örgüt yapılarına uygundur. Dikey kademeleşmeyi azalttığı
için örgütsel esnekliği artırır, -Aralarında ayırım yapılacak daha az kademe olduğu için iş
analizi ve iş değerlemesine harcanan zamanı azaltır, -Beceri ve yetkinliklere göre ücretleme
yoluyla işgörenlerin kişisel gelişimini doğrudan dikkate alır, -Çok rollülüğü ve sınırsız örgütü
teşvik ederek takım çalışmasını destekler, işgörenlerin işler ve roller arası hareketini ve
yedeklemeyi kolaylaştırır, -Yatay kariyer gelişimi, sürekli öğrenme, takım çalışması,
olağanüstü performansın ücretlendirilmesi; işgörenleri gelişim ve örgütün performans
hedeflerine odaklanma konusunda güdüler, -İş tanımlarının ötesinde kişilerin örgüte
getirdikleri yeteneklerin ödüllendirilmesine olanak sağlar, -Kariyer gelişimini ücret
artışlarıyla teşvik eder, -Daha geniş kariyer geliştirme seçenekleriyle esnekliği artırır, -Band
içinde yetkinlikler göstermeye/performansa bağlı ücret farklılaştırma ve artış imkanlarını
artırır, -Ücret kararı vermekle görevli yöneticilerin daha fazla sorumluluk üstlenmelerine
olanak tanır. İK bölümüne kabahat bulma imkanını ortadan kaldırır.
Geniş Band Yapısı’nın sakıncaları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Yapının oluşturulması çok iş gerektirebilir. Geniş band, sadece ücret kademelerini
birleştirmekten ibaret kalırsa, para ve zamanın boşa harcanmasına yol açabilir, -Yapının
geliştirilmesi ve yönetimi, yönetimin ciddi bağlılık ve desteğini gerektirir, -Dikey terfi
fırsatlarını sınırlar ve artırılmış olsa da yatay ilerleme fırsatları, diket terfiye göre daha az
tatmin sağlar, -Önceleri daha üst braketlerde olanlar, kendilerinden düşüklerle aynı band
içinde olmaktan rahatsızlık duyarlar, -Yeterince tanımlanmamış ve “gevşek” bir yapı olarak
algılanma olasılığı yüksektir. Bu da, işgörenler için belirsizlik, işletme için de yönetim
zorlukları doğurabilir, -Eğitim ve iletişime olan bağımlılık ve ihtiyacı artırır, bu da ilave gider
ve sorunlara yol açabilir, -Band aralıklarının daha geniş olması, işgörenleri önemli ücret artışı
beklentisine sokabilir, -Ücret maliyetlerini kontrol zaafiyeti doğurabilir, -Her iş için iş
değerlemesi yapılmasını gerektirmediği için, ücretlemede eşitsizlik şikayet ve sorunlarına yol
açabilir.
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Uygulama Soruları
1)

Geniş band yapısı hakkında bilgi veriniz.

2)
Geniş band yapısını geleneksel “braket” tipi yapıdan ayıran özellikler hakkında
bilgi veriniz.
3)

Geniş band yapısının yararları hakkında bilgi veriniz.

4)

Geniş band yapısının sakıncaları hakkında bilgi veriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle İş değerlemesine göre ücret yapısının (işlerin
ücretlendirilmesinin) ne anlama geldiği üzerinde durulmuştur. İşlerin ücretlendirilmesi,
işlerin göreli değerine uygun olarak temel ücretlerin (maaşların) belirlenmesi demektir.
Burada temel amaç, “eşit değerde işe eşit ücret ilkesi”ni gerçekleştirmektir. Bu, temel ücret
yapısının oluşturulması olarak ta adlandırılan bir ücret yönetimi faaliyetidir.
İşlerin ücretlendirilmesi süreci;
- İş değerlemesi yapılarak işlerin göreli değerinin belirlenmesi
- İş hiyerarşisinin/yapısının oluşturulması,
- İş hiyerarşisindeki farklı değerdeki her bir iş veya iş grubu (kademe) için farklı
ücret düzeylerinin veya aralıklarının belirlenmesi.
- Mevcut bireysel ücretlerin durumunun analizi ve yapıya uyumunun sağlanması,
- Yapıya uygun olarak dönemlik ücret artış ve ayarlamalarının yapılması
- Ücret
oluşmaktadır.

yapısının

güncellenerek

devamlılığının

sağlanması,

aşamalarından

Başlıca ücret yapısı (ücretlendirme) türlerini olarak, iş yapısı ve ücret düzeylerine
ilişkin tercihlere göre dört temel ücret yapısından bahsedilebilir. Bunlar;
1) Her iş için tek bir ücret düzeyi belirleme (Nokta ücretleme),
2) Her iş için ücret aralıkları belirleme (Tekil iş ücret aralıkları),
3) Her iş grubu için tek bir ücret belirleme(Basamak tipi yapı)
4) Her iş grubu için ücret aralıkları belirleme(Braket(band) tipi ücret yapısı)
şeklindedir.
Söz konusu yapılar içinde en yaygın olanı, her bir iş grubu(kademesi) için belirli
aralıklarda değişen ücretler verilmesini öngören “braket veya band” tipi ücretlemedir. Bu
ücret yapısı, işin değeri yanında, belirli ölçüde kişinin değerini de temel maaşlara yansıtma
olanağı verir.
Bu bölümde üzerinde durulan bir başka konu da ücret yapısının uygulanmasıdır.
İşlerin ücretlendirilmesinde (ücret yapılarında) asıl amaç, bu işlerde çalışan işgörenlerin
ücretlerini belirlemek ve ayarlamaktır. Bu nedenle, bu süreç, işler veya iş grupları için temel
(kök) ücretlerin belirlenmesi ile bitmez. Belirlenen ücretlerin, işgörenlerin bireysel ücretlerine
de uygulanması gerekir. Ki bu, kısaca ücret yapısının uygulanması olarak tanımlanabilir.
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Ücret yapısının uygulanması;
-

Oluşturulan yapıya bireysel ücretlerin uyumlaştırılmasını,

Aynı iş grubundaki kişiler arasında öngörülen taban ve tavan sınırlar arasında
kıdem, performans vb. faktörlere göre ücret farklılaştırmasını,
-

Dönemlik ücret artışlarının yapıyı gösterek yapılmasını,

Uygulama sonuçları ve değişmelere göre ücret düzey ve aralıklarında gerekli
güncellemelerin yapılması ve böylece ücret yapısının devamlılığının sağlanmasını içerir.
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Bölüm Soruları
1. İşlerin ücretlendirilmesinde (ücret yapılarında) asıl amaç nedir?
a)Eşit işe eşit ücret vermek
b)Performansı eşit olanlara eşit ücret
c)Kıdemi fazla olana yüksek ücret
d)Beceriye göre ücret
e)Yetkinliğe göre ücret
2. İşe dayalı yapılarda, ücret farklılığı hangisine dayalıdır?
a)İşgörenin performans düzeyi
b)İşgörenin hizmet süresi
c)İşin göreli önem derecesi
d)İşin ünvanı
e)İşgörenin kariyer hedefi
3. Hangi iş değerleme yöntemi işleri tek tek ücretlendirmeye elverişli değildir?
a)Sıralama
b)Sınıflama
c)Puan
d)Faktör Karşılaştırma
e)Sıralama ve sınıflama
4. ”İş yapısı (hiyerarşisi)” neyi gösterir?
a)İşlerin değer bakımından tekli ve gruplandırılmış halde sırasını,
b)Kişinin işinin örgüt hiyerarşisindeki yerini,
c)İşin ünvan sıralamasındaki yerini,
d)Mevcut ücretler bakımından işlerin sırasını,
e)Hiçbirini
5. Ücret eğrisi hangi veriler kullanılarak çizilir?
a)İşlerin değeri ve ortalama ücretleri
b)İşgören sayısı ve ücretleri
c) Piyasa ve işletme ortalama ücretleri
d)Piyasa ortalama ve medyan ücretleri
e)İşletmenin en düşük ve en yüksek ücretleri
6. Uygulamada en yaygın ücretleme türü(yapısı) hangisidir?
a)Nokta ücretleme
b)Tekil iş ücret aralığı
b)Basamak tipi ücretleme
d)Braket tipi ücretleme
e)Geniş band yapısı
7. Yüksek ücretleri, öngörülen yapıya uydurmak için hangisi yapılamaz?
a)Düşük zam
b)Sıfır zam
c)Ücreti düşürmek
d)Yüksek ücretli işgörenleri yüksek ücretli uygun bir işe yükseltmek
e) b ve d
332

8. Grup hedef ücreti 1000 TL olan bir iş grubunun ücret aralığı, “bu ücretin +/%25” şeklinde tanımlanmışsa, taban ve tavan ücret düzeyleri kaç TL olur?
a)900-1100
b)800-1200
c)750-1250
d)700-1300
e)600-1400
9. En yüksek ücret zammı, kime verilir?
a)Performansı düşük-ücreti yüksek
b)Performansı yüksek-ücreti yüksek
c)Performansı yüksek-ücreti düşük
d)Performansı ve ücreti orta düzeyde
e) Performansı yüksek-ücreti orta düzeyde
10. İşlerin hem iç hem de dış eşitliği sağlayacak şekilde ücretlendirilmesi için
hangi çalışmaların yapılması gereklidir?
a)İş değerlemesi,
b)İş değerlemesi ve piyasa ücret araştırması
c)Performans değerleme
d)Performans değerleme ve iş değerleme
e)İş analizleri ve iş tanımları

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)b, 4)a, 5)a, 6)d, 7)c, 8)c, 9)c, 10)b
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14. ÜCRET SİSTEMLERİ 14

14

Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri
14.1.1. Geleneksel Zaman Ücret Sistemi
14.1.2. Ölçülmüş İş Miktarına Göre Günlük Ücret
14.1.3. Değişken Günlük Ücret
14.2. Teşvikli/Özendirici Ücret Sistemleri
14.2.1. Parçabaşı/Akord Ücret Sistemleri
14.2.2. Primli Ücret Sistemleri
14.3. Diğer Ücret Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret sistemi nedir? Açıklayınız

2)

Zamana dayalı ücret sistemlerini belirterek kısaca açıklayınız.

3)

Teşvikli (özendirici) ücret sistemlerini belirterek kısaca açıklayınız.

336

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ücret Sistemleri

Ücret sistemini
tanımlayabilmek

Okuyarak

Ücret Sistemleri

Zamana dayalı ücret
sistemlerini açıklayabilmek

Okuyarak

Ücret Sistemleri

Teşvikli (özendirici) ücret
sistemlerini açıklayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Ücret sistemleri

•

Zamana dayalı ücret sistemleri

•

Teşvikli (özendirici) ücret sistemleri

•

Primli sistemler
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Giriş
Bilindiği gibi, işin değerine veya kişilerin beceri ve yetkinlik düzeylerine göre “temel
(kök) ücret düzey ve farklılıkları”nı tanımlayan ücret yapıları, çoğunlukla bireysel ücretlerin
ne kadar olacağını göstermez. O nedenle, bireylerin ödeme dönemlerinde ne kadar ücret
alacaklarını belirlemek için “ücret sistemleri” veya “ücret planları” denilen düzenlemelere
gerek duyulur. Ücret sistemleri (plânları), bireysel ücretlerin ne kadar ve nasıl olacağını
belirleyen düzenlemelerdir.
Ücret sistemleri (pay systems), bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine
ilişkin plânlardır. Ücret sistemleri ile ücret yapısıyla düzey ve sınırları belirlenen kök
ücretler, ücret paketinde hangi bileşenlerin hangi oranlarda yer alacağı ve bu bileşenlerin
tutarının nasıl belirleneceği, çalışma süresi ve iş performansının hesaba nasıl katılacağı vb.ne
ilişkin kurallara bağlı olarak bireysel ücretler, ödeme dönemleri itibarıyla (örneğin aylık
olarak) hesaplanır ve ödenir. Uygulamada “bordrolama“ diye adlandırılan faaliyetler,
aslında ücret sistemlerinin uygulanmasıyla ilgilidir.
Ücret sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasında cevaplanacak başlıca sorular,
şunlardır:
a.

İşgörenlerin bireysel temel(kök) ücretleri, nasıl hesaplanacaktır?

b.

Ücret paketinde hangi bileşenler yer alacaktır?

c. Ücret tutarının belirlenmesinde işgörenin değeri (potansiyel ve performansı) hesaba
katılacak mıdır?
d. Doğrudan ücret dışında işgörenlere ek yarar ve sosyal yardımlar başlığı altında
ödeme yapılacak mıdır? Yapılacaksa, bunlar neye göre nasıl belirlenecek ve ödenecektir?
Görüldüğü gibi ücret sistemleri, çeşitli bileşenlerin ve toplam ücretin hesaplanması ve
ödenmesiyle ilgilidir. Buna göre, temel ücret, değişken ücret, ek yararlar ve sosyal yardımlar
şeklinde sınıflandırılan bileşenlere ilişkin farklı sistemler olabilir. Bununla birlikte, doğrudan
veya çıplak (temel ve değişken)ücretin hesaplanmasına ilişkin sistemler, özel bir öneme
sahiptir. Çünkü işgörenlerin toplam ücreti içinde “temel ücret ve performans ücreti”nin hem
payı daha yüksektir, hem de bu bileşenler, işgörenlerin çalışma süresi vb.ne göre değişkenlik
gösterir, dolayısıyla hesaplama gerektirir. Diğer ek yararlar ve sosyal yardımlar ise, hem kök
ve değişken ücretle ilişkilidir, hem de genellikle ödeme dönemleri itibarıyla belirli tutarlar
şeklinde belirlenmiştir. Bu gibi nedenler dolayısıyla, “temel/doğrudan ücret”e ilişkin ücret
sistemleri üzerinde daha çok durulur. Bu bölümde de, daha çok söz konusu sistemler üzerinde
durulacaktır.
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14.1. Temel/Doğrudan Ücret Sistemleri
Temel/doğrudan ücrete ilişkin sistemler, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Yukarıdaki
açıklamalar ışığında ücret sistemleri, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
a)

Zamana Dayalı Ücret Sistemleri

•

Geleneksel Zaman Ücret Sistemi

•

Ölçülmüş İş Miktarına Göre Günlük Ücret

•

Değişken Günlük Ücret

b)

Teşvikli/Özendirici Ücret Sistemleri

1. Parçabaşı/Akord Ücret Sistemleri
•

Para/Parçabaşı Akordu

•

Zaman Akordu Ücret Sistemi

2. Primli Ücret Sistemleri
•

Tek/Çok Faktörlü Primli Ücret Sistemleri

•

Birey-Grup-Örgüt Performansına Dayalı Primli Ücret Sistemleri

14.1.1. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri
Zamana dayalı ücret sistemlerinde, ücretlerin hesaplanmasında esas alınan temel
faktörler, işgörenlerin “çalışma zamanı (süresi)” ve “zaman birimi başına belirlenen temel/kök
ücret”tir. Bu sistemlerde, işgörenlerin ücret kazancı, çalışma sürelerine ve kök ücretlerine
bağlı olarak farklılaşır.

14.1.1.1. Geleneksel Zaman Ücret Sistemi
Geleneksel zaman ücret sisteminde, bireysel ücretler; saat, gün, hafta, ay gibi bir
“zaman birimi” ile “zaman birimi başına belirlenen ücret haddi(temel ücret)” esas
alınarak hesaplanır.
Üg (Ücret geliri) = Çs (çalışılan süre) x Üm (zaman birimi için belirlenen ücret miktarı)
dir.
Örneğin, saatlik ücreti 6 TL olan bir işçi bir ayda 200 saat çalışmış ise,
Ücret Geliri=6 TLX200 saat= 1200TL/ay olur.
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Bu sistemde, ücret gelirinin hesaplamasında kişilerin yavaş-hızlı çalışmalarına,
kaliteli veya kalitesiz iş yapmalarına, kısaca performansına bakılmaz. Temel ücreti ve
çalışma süresi aynı olan tüm işgörenlere, performanslarına bakılmaksızın aynı ücret
verilir. Bu yüzden geleneksel zaman ücret sistemi; verim ve kalite artışı, maliyet düşürme vb.
bakımından teşvik edici olmayan bir sistemdir.
Geleneksel zaman ücret sistemi, aşağıdaki durumlarda uygundur:
1. Üretim ya da çıktıların ölçülmesinin imkansız ya da çok zor ve maliyetli olması,
2. İşgörenlerin çabasıyla iş veriminin pek değişmemesi,
3. Performans ölçüm sistemlerinin yokluğu,
4. İş hızının artmasıyla kalitenin bozulması, işgörenlerin ve donanımın güvenliğinin
tehlikeye girmesi olasılığının yüksek olması,
5. İş akışında sık sık öngörülmeyen ve önlenemeyen bekleme ve kesintilerin olması,
6. Çok hassas ve pahalı donanım ve malzemelerle iş yapılması.
Zamana Dayalı Ücret Sisteminin Yararları
1. Anlaşılması, anlatılması ve uygulanması kolay, basit bir sistemdir.
2. Sistemin kurulması ve uygulanması az maliyetlidir.
3. İşgören ile işverenler arasında anlaşmazlığa neden olacak bir sorun kaynağı
oluşturmaz.
4. İşgörenlere ücret güvencesi ve düzenli bir ücret geliri sağlar.
5. Çalışma hızınını artırmadığı için kalite, israf, yıpranma ve güvenlik sorunlarına yol
açmaz.
6. Temel ücretlerin iş değerlemesine göre belirlenmesi ve etkin performans
denetiminin sağlanması durumunda, tatmin edici sonuçlar verebilir.
Zamana Dayalı Ücret Sisteminin Sakıncaları
1. Bu sistemde, işgörenlerin verimlilik ve performansı hesaba katılmaz. Bu nedenle,
adil olmayan ve işgücü maliyetleri ile denetim giderlerini artıran bir sistemdir.
2. Performansın dikkate alınmaması ve farklı performans gösterenlere aynı ücretin
verilmesi; özellikle yüksek performans gösteren işgörenlerin tatmin, motivasyon ve
performansını da olumsuz etkiler.(Performansı yüksek olanları cezalandıran bir sistemdir.)
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3. Performansı özendirici olmaması, işgücü maliyetlerini artırır, işletmenin
performansını ve rekabet gücünün de olumsuz etkiler.
4. Özellikle yüksek performanslı işgörenler ile işveren arasında sorun ve çatışmalara
neden olabilir.
5. Tatmin, bağlılık ve motivasyon sorunları nedeniyle, devamsızlık ve işgücü devri
artar.

14.1.1.2. Zamana Dayalı Diğer Ücret Sistemleri
Geleneksel zaman ücret sisteminin özellikle performansı dikkate almamasıyla ilgili
sakıncalarını gidermek veya hafifletmek için zamana dayalı başka sistemler de önerilmiştir.
Bunların en bilinenleri “ölçülen günlük ücret” ve “değişken günlük ücret” diye adlandırılan
sistemlerdir.
“Ölçülen günlük işe göre ücret” sisteminde, iş ölçümü yoluyla bir işgününde ve
belirli bir zaman biriminde gerçekleştirilmesi gereken iş miktarı belirlenir. İşgörenlere belirli
bir zaman diliminde öngörülen bu iş miktarının gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilir. Olağan
koşullarda kişilerin ücreti, yine zaman birimi başına belirlenen temel ücret ve çalışma süresi
dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, kendi kusuru dolayısıyla, öngörülen iş miktarını
tamamlayamayanların hesaplanan ücretlerinden “verim düşüklüğü oranında kesinti”
yapılır. Verim düşüklüğü, işgörenden kaynaklanmıyorsa, ücret kesintisi yapılmaz.
“Değişken günlük ücret”te ise, iş ölçümüyle belirlenen zaman birimi başına
performansı gerçekleştiren ve gerçekleştiremeyenlere “farklı” kök ücretler uygulanır.
Performansı öngörülen düzeyin altında kalanlara “daha düşük”; üzerine çıkanlara ise
“daha yüksek” (örneğin, performansı düşük olanlara 4 TL, yüksek olanlara 6 TL gibi)
bir saatlik ücret uygulanır. Böylece, işgörenlerin belirli bir seviyenin üzerinde performans
göstermeleri teşvik edilmiş olur.

14.1.2. Özendirici Ücret Sistemleri
Özendirici (teşvikli) ücret sistemleri, ücret hesabında işgörenin performansının dikkate
alındığı sistemlerdir. Başka bir deyişle, ücret paketinde performansa dayalı “değişken ücret”in
ve diğer bileşenlerin yer aldığı sistemlerdir.
Teşvikli sistemler, iki ana başlık altında incelenebilir:
1. Parçabaşı/Akord ücret sistemleri,
2. Primli Ücret Sistemleri
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14.1.2.1. Parçabaşı/Akord Ücret Sistemleri
Parçabaşı ve Akord ücret sistemleri bazen ayrı olarak ele alınsa da her iki sistem,
“akord ücret sistemleri” başlığı altında ele alınabilir.
Parçabaşı/ Para-Parça Akordu Ücret Sistemi
Bu sistemde, ürün birimi(parça) başına bir ücret haddi(kök ücret) belirlenir. Ücret
geliri, ücret haddi ile üretilen birim sayısı çarpılarak bulunur. Örneğin, parça başına belirlenen
kök ücret 1 TL, üretilen ürün sayısı 50 birim ise, Ücret geliri= 1TL X 50 Birim= 50 TL olur.
Zaman Akordu Ücret Sistemi
Bu sistemde, zaman birimi (örneğin saat) başına bir ücret haddi belirlenir. Ayrıca, iş
ölçümü yoluyla bir birim ürünün “standard süresi” belirlenir. İşgörenin ücret geliri,
çalışılan fiilî süreye göre değil, ürettiği ürünlerin standard süreleri toplamına göre
hesaplanır.
Zaman akordu ücret isteminde;
Ücret Geliri = Saatlik Ücret X (Standart SüreX Üretilen Birim Sayısı) / 60
formülüyle hesaplanır.
Örnek: Ürün Birimi Standard süresi 6 dk., saatlik ücret 5 TL olarak belirlenmiş ise, bir
saatlik fiili çalışma sonunda,
İşçi A 5, B 10, C 15, D 20 birim üretmiş ise,
A 2,5; B 5, C 7,5, D 10 TL ücret alır.
Parçabaşı/zaman akord sistemleri, “saf ve asgari ücret garantili akord sistemler”
şeklinde iki türe ayrılır. Saf (arı) akord sistemlerinde, garanti edilmiş bir asgari ücret
yoktur ve işgörenin ücret geliri, performansına göre değişir.
Asgari ücret garantili sistemde ise, performans ne kadar düşerse düşsün,
işgörenin alacağı garantili olan bir ücret vardır. Uzun süreli işlerde genellikle, asgari ücret
garantili akord sistemler uygulanır.
Kök ücret garantili akord sistemine göre, yukarıdaki örnekteki işgörenlerden A,
performansı düşük olmakla birlikte 5 TL saat ücretini alır, diğerleri ise örnekteki ücretleri
alırlar.
Akort Ücret Sisteminin Yararları
1. Üretim ve verim artışı sağlanır.
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2. İşgörenlerin ücret gelirleri, performanslarıyla orantılı olarak artar. Bu, işgörenleri
daha iyi performans gösterme yönünde teşvik eder.
3. Aynı süre içinde daha fazla ürün elde edilmesi sonucu, birim maliyetler düşer.
4. İşletme ve ürün maliyetleri daha kolay hesaplanır.
5. Artan iş hacminin mevcut işgörenlerle karşılanma oranı artar.
6. Verimliliği istenen düzeyde tutmak için gerekli gözetim ve denetim ihtiyacı ve
masrafları düşer.
Akort Ücret Sisteminin Sakıncaları
1. Çalışma hızı ve verim artışı, kaliteyi olumsuz etkileyebilir.
2. Fazla ve hızlı çalışma nedeniyle işgörenlerin yorulmasına, yıpranmasına, dikkat
dağılmasına ve iş kazalarına yol açabilir.
3. Hammadde ve malzeme israfı olabilir ve araç gereçlerin arıza oranları yükselebilir.
Bakım masrafları artabilir.
4. Zaman etüdlerinin yapılması ve akort sistemini oluşturulması, uzmanlık gerektirir
bu da sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin maliyetleri artırabilir.
5. Akort süresine erişemeyen düşük performanslı işgörenlerin memnuniyetsizliğine,
şikâyetine ve bunlara bağlı sorunlara yol açabilir.
6. Standartların saptanmasında yanlışlık yapılırsa veya teknolojik gelişme ve
değişmeler sisteme yansıtılmazsa, işveren-işgören ilişkileri bozulabilir.

14.1.2.2. Primli Ücret Sistemleri
Primli ücret sistemleri, genellikle garanti edilmiş belirli bir kök ücretin karşılığı
olan performans seviyesini aşanlara, kök ücret yanında “prim” diye adlandırılan ve
işgörenlerin performansına göre değişen ilâve bir ödemenin yapılmasını öngören teşvikli
sistemlerdir. Satış personeline, garanti edilmiş aylık maaş yanında her ay gerçekleştirdikleri
satış miktarına göre “prim” de verilmesi, bu sistemin tipik ve yaygın bir örneğidir.
Akord sistemlere kıyasla primli sistemlerin hem daha fazla çeşidi vardır, hem de
uygulama alanı daha geniştir. Çünkü akord sistemler genellikle niceliğe (verime) dayalı
iken, primli sistemler, verim yanında kalite, tasarruf, işbirliği vb. gibi çok sayıda faktörlere
dayalı olabilir. Ayrıca, primli sistemlerde garanti edilen asgari bir ücretin olması da, yaygın
olarak kullanılmalarını artıran bir faktördür.
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Primli Ücret Türleri
Primli ücret sistemleri;
1) Prim faktörünün tekliği ve çokluğuna göre, “tek faktörlü“ ve çok faktörlü“;
2) Esas alınan performans düzeyine göre de, “bireysel, grup ve örgüt primli ücret
sistemleri” olarak sınıflandırılabilir.
Tek Faktörlü Primli Ücret Sistemleri
Primli ücret sisteminde, nicelik(verimlilik),kalite, tasarruf, satış miktarı vb.
faktörlerden “sadece birinin kullanılması” durumunda, tek faktörlü bir primli sistem ortaya
çıkar.
Örnek: A İşletmesinde satış bölümünde çalışanlara “satış miktarı”na dayalı primli bir
sistem uygulanmaktadır. Satış personeline temel maaşlarına ek olarak “ aylık satış cirolarının
binde 8’i oranında prim verilmesi” öngörülmüştür. Aylık maaşı 1500 TL olan ve geçen ay
100.000 TL’lık satış yapan Ali Öztürk’ün o ayki (doğrudan) ücret geliri;
1500 + (100 000X0,008) = 2300 TL olacaktır. (Temel maaş ve prim dışında varolan
ek yararlar ve sosyal yardımlar, bu tutara ayrıca ilave edilerek kişinin “toplam ücreti”
belirlenir.)
Çok Faktörlü Primli Ücret Sistemleri
Birden fazla faktör için prim verilmesi öngörülen sistemler ise, çok faktörlü primli
ücret sistemleri“ olarak adlandırılır. Örneğin, ürün niceliği (miktarı) yanında ürün kalitesine
ve/veya malzeme tasarrufuna da prim verilmesi durumunda, „çok faktörlü“ bir primli sistem
uygulanıyor demektir.
Çok faktörlü (kombine) sistemlerde, prim faktörleri primli sistemin genel amacına
ulaşma açısından birbirlerini bütünleyici nitelikte olmalıdır. İşgörenin seçilen birden fazla
faktör içinden herhangi birini ön plana çıkararak tercih etmesi, sistem bütünlüğünü olumsuz
etkilememelidir. Bu açıdan kombine sistemler oluşturulurken, seçilen prim faktörlerinin ve
her bir faktöre verilecek primlerin sistemin amacına uygun nitelikte olmasına dikkat etmek
gerekir.
Birey, Grup veya Örgüt Performansına Dayalı ve Karma Primli Sistemler
Primli sistemler, birey, grup (birim) veya örgüt performansından sadece birine dayalı
olabileceği gibi, bunların birden fazlasına dayanan “karma” sistemler şeklinde de olabilir.
Örneğin, her satış personeline bireysel satış miktarlarına göre prim verildiğinde
“bireysel performansa”; bir satış grubundaki tüm personelin toplam satışına göre prim
verildiğinde ise “grup performansına dayalı” bir primli sistem ortaya çıkar. Karma
sistemlerde ise, hem birey hem de grup performansına göre prim verilir.
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Grup veya örgütün toplam performansına dayalı sistemlerde, önce grup veya
örgütün toplam performansına göre toplam prim miktarı hesaplanır. Sonra, hesaplanan
bu prim, bireylere belirli bir esasa, mesela temel maaşlarının toplam içindeki payına
göre dağıtılır.
Primli sistemin hangi düzeyde veya düzeylerde uygulanacağını belirleyen en
önem nedenler, performansın hangi düzey(ler)de (1)ölçülebilir olduğu ve (2) teşvik
edilmek istendiğidir. Buna göre, tek tek her bir işgörenin performansını ölçmek imkânsız
veya zor olduğunda mecburen “grup performansına dayalı” bir sistem uygulanacaktır. Her
düzeyde performans ölçülebilir olduğunda, bu defa performansın hangi düzey(ler)de(birey,
grup veya örgüt) teşvik edilmek istendiğine göre prim sistemi uygulanır.
Birey, grup ve örgüt düzeyinde performans ölçülebilir olduğunda, bireysel performans
yanında grup veya örgüt düzeyinde de prim verilebilir. Böylece, hem bireysel hem de grup ve
örgüt performansı teşvik edilmiş olur. Çünkü sadece “bireysel” veya “grup performansı”na
göre prim verilmesinin bazı olumsuz etkileri olabilmektedir. Sadece, bireysel performansa
prim verilmesi; birim çalışanları arasında işbirliği ve yardımlaşmayı dolayısıyla “grup
performansı”nı olumsuz etkileyebilmektedir. Sadece, grup primi verilmesi de, bazı üyelerin
kaytarmasına ve düşük performans göstermesine yol açabilir. Bu gibi sakıncalar dolayısıyla,
hem bireysel hem de grup performansına göre prim verilmesini öngören “karma sistemler”in
uygulanması yoluna gidilmektedir.
Primli Ücret Sistemlerinin Yararları
1. Performansı çok yönlü olarak teşvik etme ve ödüllendirme imkânı sağlar, bu
nedenle uygulama alanı oldukça geniştir.
2.

İşgörenlerin tatmin, motivasyon ve performanslarını olumlu şekilde etkiler,

3.

Performans artışı nedeniyle birim maliyetler düşer, işletmenin rekabet gücü artar.

4.

Gözetim ve denetim ihtiyacını ve giderlerini azaltır.

Primli Ücret Sisteminin Sakıncaları
1. Özellikle çok faktörlü ve grup temelli sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması;
uzmanlık ve titiz çalışma gerektirir.
2. Sistem iyi tasarımlanmadığı ve işgörenlere açıkça anlatılamadığında, şikâyet ve
memnuniyetsizlikler ortaya çıkabilir.
3. Tek faktörlü sistemlerde bir konuda performans gelişirken diğer konularda
performans düşüklüğü yaşanabilir,
4.
Birey performansına dayalı sistemler, kişiler arası yardımlaşma ve işbirliğini ve
grup performansını olumsuz etkileyebilir,
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5.
Grup ve Örgüt performansına dayalı sistemler; bazı üyelerin kaytarmasına ve
işyükünün kişiler arasında dengesiz şekilde dağılmasına yol açabilir,
6.
artırabilir.
7.

Teşvik düzeyinin yüksek olması; yorgunluk, yıpranma, kaza, arıza ve israfı
Düşük performanslılarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

14.2. Diğer Ücret Sistemleri
Daha çok doğrudan(temel ve değişken) ücretle ilgili yukarıdaki sistemler yanında,
dolaylı ücret bileşenleriyle (ek yararlar ve sosyal yardımlarla) ilgili ücret sistemleri veya
planları da vardır. Bu sistemler de temel ücret sistemleri gibi, “performansla ilişkili olan ve
olmayan sistemler” şeklinde sınıflandırılabilir. Örneğin, yıl sonlarında gerçekleşen kârın bir
bölümünün işgörenlere dağıtılmasını öngören “kâr paylaşım plânları”, performansla ilişkili bir
plandır. Buna karşılık ek ücret bileşenlerinin kişilerin tercihlerine göre değişkenlik gösterdiği
“esnek yan haklar” ve “kafeterya tipi ücretleme” ise, performansla ilişkili değildir. En geniş
anlamda, yukarıdaki ele alınan “temel ücretlerin artışına ilişkin” yöntemler ve plânlar da
sistem olarak ele alınabilir. Bununla birlikte, “ücret sistemi” denilince öncelikle doğrudan
ücretin, sonra da dolaylı ücretlerin belirlenmesine dair plânların akla geldiği söylenebilir.
Hangi bileşenlerle ilgili olursa olsun ücret sistemlerini sınıflandırmada
kullanılabilecek en anlamlı ölçüt, “performans”tır. Buna göre, sistemler “performansla
ilişkili olan ve olmayan sistemler” olarak ikiye ayrılır. İşgörenlere işin değerine göre
garanti edilmiş bir temel ücret yanında, mümkün olan her durumda ücret paketi içinde
performansa dayalı “değişken ücret”e de yer verilmesi, daha etkin ve tavsiye edilen bir
yaklaşımdır.
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Uygulamalar
İŞLETMENİZ İÇİN EN UYGUN ÜCRET SİSTEMİ NEDİR?
Reşat Güney (İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanı)
Eminim ki ücretin İnsan Kaynakları Fonksiyonlarındaki önemini sizler de çok iyi
biliyorsunuzdur. Önceki yazımda da sizlere ücret fonksiyonları ilgili bilgiler aktarmıştım. Ücret
çeşitlerinden bahsetmiştim konuyu biraz daha açarsak bu yazımda ücret çeşitleri ve ücret politikalarını
inceleceğiz.
Ücret politikası, ücretlendirme kriterlerini ve şekillerini düzenleyen ücret yönetimi sistemine
ilişkin bir yol haritasıdır. Bu yol haritası belirlenirken ücret ve ücretlendirme kavramları yeniden
sorgulanmalı, stratejileri gerçekleştirmeye hizmet edecek en doğru ücret sistemini kurmaya ve
işletmeye çalışılmalıdır. Temel ücret politikaları işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve bunlara
bağlı olarak tanımlanan insan kaynakları politikaları doğrultusunda belirlenir.
Bir ücret sistemi kurulurken ücret bantları oluşturulur. Ücret bantlarının oluşturulması
yaklaşımına göre işletmede kaç tane iş varsa o kadar ücret düzeyi ortaya çıkar, her bir pozisyon için
ayrı bir ücret bandı oluşturulur. Ücret bantlarının stratejileri ve diğer insan kaynakları uygulamalarıyla
tutarlı olmasının ve personele var olan tüm sistemlerle aynı mesajların verilmesi sağlanmalıdır. Ücret
konusunda belirlenecek politikalar olmalıdır ücret oranlarının nasıl belirleneceği, ücret düzeylerinin
piyasa ortalama ücret düzeyleriyle aynı, ortalamanın altında ya da üstünde mi olacağı, başlangıç
düzeyindeki ücretlerin ve yeni işe giren personel ile daha kıdemli personel arasındaki ücret farkının ne
olacağı bunlardan bazılarıdır.
Tüm bunların yanında ücret artışlarının neye göre ve nasıl yapılacağı, artışları etkileyecek
performansın, bilginin ve becerinin, kapsamının ve taban ücrete oranının ne olacağı, fazla mesai ve
çeşitli nedenlerle alınan izinlerle ilgili ücret ödemelerinin ya da kesintilerinin nasıl belirleneceği,
transfer ve yükselme durumunda ücret artışının nasıl yapılacağı da atlanılmaması gereken önemli
donelerdir.
Ücret düzenini oluşturmak için en önemli olan kıstas işin muhteviyatıdır. Ücretlendirme
sistemi kurulurken yapılan işin nitelikleri önemlidir. Tekstil atölyesinde parça başı hizmet
uygulanabilirken bir inşaat yapımında çalışanlara aynı sistemi uygulamak doğru değildir.
Zaman temeline dayanan ücret düzeninde ücretler, saate, güne ya da çalışma süresinin başka
birimlerine göre hesaplanır.
Bu ücret düzeni şu durumlarda uygulanır: Çalışanların yaptıkları işin ölçünmemesinin ya da
hesaplanmasının güç olduğu durumlar. Çalışanların ücret dışında özendirilmesi gerekir. İşin çabuk
yapılmasından çok niteliğinin önem kazandığı durumlarda uygulanır.
Bu ücret düzeninin üstünlüklerine bakarsak; ücret hesaplaması çok kolay ve yalındır.
Hesaplama için fazla zaman harcanmaz. Çalışanların aşırı ve hızlı çalışmaları gerekmedikleri için
üretilen ürünün ya da hizmetin kalitesi artar. Çalışanın işten zevk alma olanağı artar ve her zaman için
güven duyabileceği belirli bir gelire sahip olur.
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Peki; bu düzenin sakıncaları neler. Çalışanların performanslarındaki gelişmelerin izlenemez.
İşin düşük verimle yapılması nedeniyle karşılaşılabilecek zararların işletmeye yüklenir.
Bu düzen işletme içinde iyi bir denetim ve gözetim sisteminin kurulmasını gerektir.
İşletmelerin işgücü giderlerinin ürünün ya da hizmetin birim maliyeti içindeki oranını kolaylıkla
hesaplayamamaları olumsuz etkilerindendir.
Parça Başı Ücret Düzeni (Akort Ücret) ise zaman temeline dayanan ücret sisteminin bazı
olumsuz yönlerinden yoksun olmakla bera ber kendine özgü bir yapısı vardır. Yalnızca harcanan
zamana bağlı olmadan, üretim birimine göre ücretlerin saptanması temeline dayanır.
Bu düzeni iki şekilde ele alabiliriz. Bireysel parça başı ücreti: Doğrudan doğruya her çalışanın
ürettiği birim göz önünde tutularak hesaplamaların her çalışanın ürettiği birim sayısına göre
yapılmasıdır. Ekip parça başı ücreti: Teker teker çalışanların yaptıkları üretim niceliğinin ölçülmesinin
ya da hesaplanmasının güç olduğu durumlarda, o ekibin yaptığı birim sayısına göre ekibe ödeme
yapılmasıdır.
Parça başı ücret düzeninin faydaları; işletmede ki üretimi artırır. Fazla üretim nedeniyle
ortalama değişmez maliyet giderleri düşer, birimsel maliyetler azalır. Çalışan maliyetlerinin ve birim
maliyetlerinin hesabı kolaylaşır. Çalışanların denetlenmesi ihtiyacı azalır ve çalışanlar için daha ücret
alma olanağı doğar.
Parça başı ücret düzeninin sakıncaları; çalışanlar daha fazla çalışacağı için yıpranırlar. Ürünün
veya hizmetin kalitesi düşer. Çalışan ücretlerinde belirli bir standart olmadığı için çalışanlarda
huzursuzluklar görülür. Parça başına ücretin ve zamanın doğru hesaplanamaması işletme için sakıncalı
olabilir.
Primli (Özendirmeli) Ücret Düzenleri ise zamana dayalı ücret düzeni ile parça başı ücret
düzeninin ortak bir paydada buluşmasıdır desek yanlış bir bilgi vermiş olmayız. Primli ücret düzeni,
çalışana fazla ürettiği her birim için ücretin toplamı ya da bir bölümüne göre hesaplanan tutarın prim
olarak eklenmesi olarak nitelemek tam doğru tanımıdır. Bu sistemin literatürde birçok varyasyonu
mevcuttur. İşletmenin bulunduğu sektör, işin niteliği ve çalışma koşullarına göre ihtiyacı karşılayacak
en uygun sistem seçilmelidir ki planlanan verimlik elde edilebilsin ücret sistemi etkili olmaktan daha
çok etkin olabilsin.
Beceriye dayanan ücret sistemi çalışanların edindiği her yeni beceri veya öğrendikleri her ek iş
için ücret ödenmesini öngörmektedir. Böylece çalışanlar edindikleri yeni beceri veya üstlenecek
duruma geldikleri her yeni görev için parasal getiri elde etmektedirler. Beceriye dayanan ücret sistemi
işi değil, çalışanın işveren açısından sahip olduğu değeri dikkate almaktadır. Bu sistemde kişinin sahip
olduğu becerileri ne ölçüde iyi kullandığının değerlendirilmesi zorunlu değildir. Sistemin temelinde
çalışanlara eğitim fırsatları yaratılması yer almaktadır.
Performansa Dayalı Ücret Düzeni diğer ücret düzenlerine nazaran biraz daha farklı bir yapıya
sahiptir. Teorik olarak bir çalışanın işinde elde ettiği başarı, diğer bir çalışana göre farklılıklar gösterir.
Bu durum adil bir ücret yönetiminde değerlendirilmeli ve çalışana işteki başarısına göre ücret
ödenmelidir.
Performansa dayalı ücret uygulayan organizasyonlarda artış, herkese eşit dağıtılan bir hak
değil, çalışanların kazanmak için çaba harcamaları gerektiği bir ödül olmaktadır. İşletmeleri
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performansa dayanan ücretlemeye yönelten birçok neden olabilir örnek vermek gerekirse; İşletmede
stratejik iş hedeflerine ulaşmak, İşletmeye esneklik sağlamak ve insan gücü maliyetlerini düşürmek,
Verimlilik, kalite, karlılık gibi alanlarda işletmenin daha yüksek bir performans düzeyine yönelmesini
sağlamak, Performans düzeyini iyileştirerek çalışanların kazanımlarını genişletebilme yeteneğine
sahip olmak, İşgücü maliyetlerini artırmadan yüksek performansa sahip çalışanları ödüllendirmek,
Yetenekli personel için cazip firma olabilmek sadece bir çırpıda aklıma gelenler.
Uzun lafın kısası ücretlendirme sitemi bir işletmenin hedeflerine ulaşması için önemli bir
işleyiştir ve çalışanları ile aralarında kurdukları bağı incelten ya da güçlendiren önemli bir kanaldır.
Bu uzun yazının sonuna kadar okuduğunuza göre muhtemelen konu hakkında biraz daha düşünme
eğiliminde olacaksınız belki de siz de işletmenizde uygulamak üzere kararlar almışsınızdır
unutmayınız ücretlendirme çok hassas bir konudur ve her zaman bir profesyonele ihtiyaç
duyabilirsiniz. Sizin işletmeniz için en uygun ne ücret sistemi nedir, cevabını buldunuz mu?
Kaynak: http://www.omcekonomi.com/223/isletmeniz-icin-en-uygun-ucret-sistemi-nedir
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Uygulama Soruları
1)

Ücret sistemleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

2)

Tüm ücret sistemlerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgi veriniz.

3)
Bir işletme için en uygun ücret sisteminin hangisi olduğunu belirlenmesi
konusunda nelere bakılması gerektiğini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireylerin ödeme dönemlerinde ne kadar ücret alacaklarını belirlemek için “ücret
sistemleri” veya “ücret planları” denilen düzenlemelere gerek duyulur. Ücret sistemleri,
bireysel ücretlerin ne kadar ve nasıl olacağını belirleyen düzenlemeler; bireysel ücretlerin
hesaplanması ve ödenmesine ilişkin plânlar olarak tanımlanabilir. Ücret sistemleri ile ücret
yapısıyla düzey ve sınırları belirlenen kök ücretler, ücret paketinde hangi bileşenlerin hangi
oranlarda yer alacağı ve bu bileşenlerin tutarının nasıl belirleneceği, çalışma süresi ve iş
performansının hesaba nasıl katılacağı vb. ne ilişkin kurallara bağlı olarak bireysel ücretler,
ödeme dönemleri itibarıyla (örneğin aylık olarak) hesaplanır ve ödenir. Uygulamada
“bordrolama“ diye adlandırılan faaliyetler, aslında ücret sistemlerinin uygulanmasıyla
ilgilidir.
Ücret sistemleri temelde (1) Zamana Dayalı Ücret Sistemleri ve (2) Teşvikli
(Özendirici Ücret Sistemleri başlıkları altında incelenebilir. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri;
Geleneksel Zaman Ücret Sistemi, Ölçülmüş İş Miktarına Göre Günlük Ücret ve Değişken
Günlük Ücretten oluşmaktadır. Teşvikli (Özendirici Ücret Sistemleri) ise Parçabaşı/Akord
Ücret ve Primli Ücret Sistemlerinden oluşmaktadır.
Zamana dayalı ücret sistemlerinde, ücretlerin hesaplanmasında esas alınan temel
faktörler, işgörenlerin “çalışma zamanı (süresi)” ve “zaman birimi başına belirlenen temel/kök
ücret”tir. Bu sistemlerde, işgörenlerin ücret kazancı, çalışma sürelerine ve kök ücretlerine
bağlı olarak farklılaşır. Özendirici (teşvikli) ücret sistemleri ise ücret hesabında işgörenin
performansının dikkate alındığı sistemlerdir. Başka bir deyişle, ücret paketinde performansa
dayalı “değişken ücret”in ve diğer bileşenlerin yer aldığı sistemlerdir.
Bunların yanında daha çok doğrudan (temel ve değişken) ücretle ilgili ya da dolaylı
ücret bileşenleriyle (ek yararlar ve sosyal yardımlarla) ilgili ücret sistemleri veya planları da
vardır. Bu sistemler de temel ücret sistemleri gibi, “performansla ilişkili olan ve olmayan
sistemler” şeklinde sınıflandırılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Geleneksel zamana dayalı ücret sisteminde, ücret geliri neye bağlı olarak
artar?
a) Kişinin performansına göre
b) Birim zamandaki verimliliğine göre
c) Kaliteli iş yapmaya göre
d) Çalışma süresinin uzunluğuna göre
e) Kişinin beceri ve yetkinliklerine göre
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Performansa dayalı teşvikli sistemler, ………….uygulanabilir?
Temel ücret belirli değilse
Maaş garantisi yoksa
Ücret düzeyleri yüksekse
Performans ölçülebilir ise
Zamana dayalı ücretin önemli olduğu durumda

3) İş sonuçlarının ölçülemediği, işin çok hassas olduğu, kullanılan malzeme ve
araçların da çok değerli olduğu durumlarda, hangi ücret sistemi uygundur?
a) Zaman ücret sistemi
b) Parçabaşı sistem
c) Zaman akordu
d) Grup prim sistemi
e) Performansa dayalı sistem
4) Hangi ücret sisteminde, ücret paketi içinde “değişken/ performans ücreti” ne
yer verilmemiştir?
a) Zaman ücret sistemi
b) Para/parça akordu
c) Zaman akordu
d) Bireysel prim
e) Grup prim sistemi
5) Akord ücret sistemlerinde (saatlik) “kök ücret”in olmamasının en önemli
sonucu nedir?
a) İşgörenin verimi, kök ücretin karşılığı olan düzeyin üzerine çıktığında ücreti de
artar.
b) İşgörenin verimi kök ücretin karşılığı olan düzeyin altına düştüğünde, aynı oranda
ücreti de düşer.
c) İşgörenin verimi ne olursa olsun kök ücreti alır.
d) Kök ücret, işgörene belli bir ücret garantisi sağlar.
e) Kök ücretin yüksekliği, sistemin güdüleyicilik özelliğini azaltır.
14.ABC işletmesinde “zaman akordu” ücret sistemi uygulanmaktadır.
Saatlik kök ücret 4 TL’dir. Bir birim ürünün montajı için iş ölçümü yoluyla
belirlenen “standart (ön) süre ise 2,5 dakikadır. Bir günde 7,5 saat çalışan ve
bu süre zarfında 240 kalem monte eden işçi Mustafa Çalışır’ın hakettiği
ücret kaç TL’dır?
a) 24
b) 30
353
6.

c) 36
d) 40
e) 48
7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.

a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)

ABC işletmesinde, primli ücret sistemi uygulansa ve kök ücretin karşılığı
olan üretimden fazla olan her üretim birimi başına 0,10 TL (10 kuruş) prim
verilse idi, Mustafa Çalışır’ın ücret geliri ne olurdu?
32
36
40
48
60
ABC işletmesinde “parçabaşı” (para-parça akordu) ücret sistemi uygulansa
ve birim başına “0,20 TL” (20 kuruş) ücret verilse idi, Mustafa Çalışır’ın
hakettiği ücret kaç TL olurdu?
32
36
40
48
60
ABC işletmesinde “değişken günlük ücret” sistemi uygulansa ve saatlik 4 TL
temel ücret, bir de normal üretimden en az %20 ve daha fazla üretenlere
verilecek %25 zamlı “yüksek ücret” olmak üzere iki ücret düzeyi bulunsaydı;
6.sorudaki çalışma ve verimiyle Mustafa Çalışır’ın hakettiği ücret ne olurdu?
32,5
35
37,5
40
48

10. Eğer ABC işletmesinde “normal zaman esasına dayalı ücret sistemi”
uygulansaydı, verilen çalışma süresi ve üretimiyle Mustafa Çalışır’ın
hakettiği günlük ücret kaç TL olurdu?
a) 22,5
b) 24
c) 28
d) 30
e) 36

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