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

ÖNSÖZ
Bilindiği gibi yönetim, başkaları (diğer insanlar) aracılığıyla belirli amaçlara ulaşma
çabası veya süreci olarak da tanımlanır. Bu tanımda da görüldüğü gibi, yönetimin özünü
“insanların yönetimi” oluşturur. Bu bakımdan İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), genel
anlamda yönetimin vazgeçilmez bir bileşenidir ve çalışma alanı ne olursa olsun her yöneticinin
yerine getirmesi gereken bir görevler topluluğudur. Bu genel gerçekliğin yanı sıra, örgütlerde
işlevsel farklılaşma ve uzmanlığın bir sonucu olarak İKY, özel bir uzmanlık alanı olarak da
ortaya çıkmıştır. Buna göre İKY, “insan kaynakları yöneticisi ve uzmanı” olarak adlandırılan
kişilerce yerine getirilmesi öngörülen birbiriyle ilişkili görevler bütünü olarak da tanımlanabilir.
Tüm bunların sonucu olarak İKY, örgütlerin yönetimiyle ilgili süreçlerde ve eğitim-öğretim
programlarında mutlaka yer alan bir eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama alanıdır.
Her alanda yaşanan değişmeler ve küreselleşme; işletmeler ve diğer örgütler ile
ülkelerin başarısı açısından “insan kaynakları”nın 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. Buna bağlı
olarak, her düzeyde insan kaynaklarına verilen önem de artmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan ışığında 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.
İÜ AUEF İşletme Lisans programında yer alan İKY dersi için, uzman bir ekipçe
hazırlanan bu kitabın amacı, önemli bir örgüt ve yönetim fonksiyonu olan insan kaynakları
yönetimi kapsamında yer alan başlıca konulara ilişkin temel bilgi ve becerilerin öğrencilere
kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kitap kapsamında İKY’nin tanımı ve amaçları, iş
analizleri, insan kaynakları planlaması, işgören seçimi, işgören eğitimi, kariyer yönetimi,
performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, uluslararası İKY
gibi konulara yer verilmiştir.
Kitap, İKY konusunda ders kitabı ve referans kaynak niteliğinde yayınları bulunan İÜ
İşletme Fakültesi İKY Anabilim Dalı öğretim üyelerince hazırlanmış olup oldukça zengin bir
içeriğe sahiptir. Kitapta yer alan konular ve hazırlayan öğretim üyeleri, aşağıda verildiği gibidir:
1. İKY’ne Giriş: İKY’nin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler (Prof. Dr. Ömer Z.
Sadullah)
2. İş Analizi (Prof. Dr. Gönen İ. Dündar)
3. İnsan Kaynakları Planlaması (Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar)
I

4. İşgören Seçimi ve İşe Yerleştirme (Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar)
5. Eğitim (Prof. Dr. Gönen İ. Dündar)
6. Kariyer Yönetimi (Prof. Dr. Cavide Uyargil)
7. Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi (Prof. Dr. Cavide Uyargil)
8. İş Değerleme (Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar)
9. Ücret Yönetimi (Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar)
10. İKY’nde Koruma İşlevi: İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı (Prof. Dr. Ömer Z.
Sadullah)
11. İKY’nin Yasal Boyutları (Prof. Dr. Ayşe Oya Özçelik)
12. Endüstri İlişkileri (Prof. Dr. Ayşe Oya Özçelik)
13. Uluslararası İKY (Prof. Dr. Lâle Tüzüner)
14. İKY’nde Ölçme ve Değerlendirme (Prof. Dr. Lâle Tüzüner)
Kitabın kolektif bir çalışmanın ürünü ve oldukça kapsamlı olması, öğretim amaçları
bakımından olumlu bir husus olarak değerlendirilmektedir. Yazdıkları bölümlerle kitabın
oluşumunu sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. 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 ediyorum.
İKY kitabının İÜ AUZEF öğrencilerimiz ve okuyucular için yararlı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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YAZAR NOTU
İKY 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.
Bilindiği gibi İKY; üretim, pazarlama, muhasebe, finans gibi “işletme işlevleri”nden
biridir. Genelde sözü edilen her bir işlevin ilgili bölümde/departmanda yer alan yönetici ve
işgörenlerce yerine getirilen görevleri içerdiği şeklinde eksik bir algılama söz konusu
olabilmektedir. Bu çerçevede, İKY ile ilgili görevlerin de “İKY bölümlerinde yer alan kişilerce
yerine getirilen görevlerden ibaret olduğu” gibi eksik bir anlayış da söz konusu olabilmektedir.
İşin doğrusu, İKY’yle ilgili iş ve işlevler, İKY yönetici ve uzmanları yanında diğer
bölümlerde çalışan özellikle yöneticilerce de paylaşılan/yerine getirilen görevleri
kapsamaktadır. İKY, sadece İKY birimlerinde çalışanların yaptıklarından ibaret
değildir. Bu nedenle, İKY sadece bu alanda çalışmayı düşünenlerin değil tüm
yönetici/işletmeci adaylarının öğrenmesi gereken konuları içermektedir. Kitabın bu bakış
açısıyla okunmasının uygun olacağı, gözden ırak tutulmamalıdır.
Kitabın yanı sıra 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.
Ahmet Cevat Acar
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1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ: İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER*

* Bu bölüm Prof. Dr. Ömer Z. SADULLAH tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Amacı

1.2.

İKY-Personel Yönetimi Farkı

1.3.

İş Gücüyle İlgili Maliyetler

1.4.

İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler

1.5.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Sorumluluk

1.6.

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler

1.6.1. Bireysel Nitelikler
1.6.2. İş Özellikleri
1.6.3. Bireyler Arası İlişkiler
1.6.4. Örgütsel Özellikler
1.6.5. Dış Çevre Faktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan kaynakları yönetimi nedir? Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi
arasındaki farklar nelerdir? Belirtiniz.
2. İnsan kaynakları yönetiminde üst yönetimin, uzman birimlerin, yöneticilerin ve
emir komuta yöneticilerinin rolü ve sorumluluklarını açıklayınız
3.

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik niteliğinden ne anladığınızı belirtiniz.

4.

İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan Kaynakları
Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimini
tanımlayabilmek, insan kaynakları
yönetiminin amacı, önemi ve
işlevleri hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

İnsan Kaynakları
Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminde rol ve
sorumluluk hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

İnsan Kaynakları
Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimini
etkileyen iç ve dış çevre faktörlerini
tanımlayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İnsan kaynakları yönetimi



Personel yönetimi



İnsan kaynakları yönetiminde sorumluluk



Çevresel faktörler
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Giriş
Bu bölümde insan kaynakları yönetimi kavramı tanıtılmış ve günümüzde bu kaynakların
etkin kullanılmasının önemini vurgulayan sorunlar ve İKY’yi etkileyen çevresel faktörler
incelenmiştir.
Gerek verimlilik sorunu gerek insan kaynaklarının giderek yükselen maliyeti bu
kaynakların etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır.
İKY bu kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan işlev ve çalışmaların tümüdür. Bu
işlev ve çalışmaların etkin olabilmesi için İKY sorumluluğunun üst yönetim, insan
kaynaklarından sorumlu bölüm ve yöneticisi ile diğer yöneticiler arasında paylaşılması gerekir.
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1.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Amacı
İnsan kaynakları deyimi günümüzde örgütlerin -mamul ve hizmet üretimi olarak
tanımlanan- hedeflerine varmak amacıyla kullanmadığı ve kullanabileceği kaynaklardan biri
olan insanı ifade eder. Günümüzde bir örgütün, diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa
olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Başarı
güdüsü düşük, tatminsiz, bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay
değildir.
İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) iki temel amacı olduğunu söyleyebiliriz: verimliliği
arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmekle rekabet üstünlüğünü sağlamak.

1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Önemi
İnsan kaynakları yönetimi herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının
örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak, etken yönetilmesini
sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir.
İşlev ve çalışmaların etkili olup olmadığı ise işgören performansı, tatmini ve sağlığı
olarak ifade edeceğimiz başarı kriterlerine ilişkin göstergelerden anlaşılabilir. Bu göstergeler
ise devamsızlık, iş gücü devri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri,
bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarından oluşmaktadır. Göstergelerdeki yüksek oranlar insan
kaynakları açısından bazı şeylerin iyi gitmediğinin habercisidir.
İKY’nin önemi günümüzde aşağıda belirtilen sorunlar nedeniyle her zamankinden çok
artmıştır:


İş gücüyle ilgili maliyetler



Verimlilik



Değişimler



İş gücündeki olumsuzluk belirtileri



Küreselleşme

Bu sorunlara etkili, gerçekçi çözümler üretebilmek için ise personel yönetimi
yaklaşımından farklı bir yaklaşımı ve rolü gerektirecektir.

1.3. İKY-Personel Yönetimi Farkı
Eski adıyla personel yönetimi olarak bilinen işlevin kurmay işlev niteliğinin ve
“hizmetçi” rolünün değişmesi kaçınılmaz bir koşul hâline gelmiştir. İnsan kaynakları yönetimi
ifadesi personel yönetimi işlevinin değişen niteliği ve rolünü vurgulamak için kullanılmaktadır.
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İKY ve personel yönetimi arasında rol ve örgütsel konum açısından belli başlı
farklılıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1: İKY ve Personel Yönetimi Arasındaki Farklar
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

PERSONEL
YÖNETİMİ

Organizasyon içinde
konumu

Üst yönetim kademesinde

Genelde üst yönetimin
altında ve bazı
durumlarda muhasebe
vb. bir birime bağlı

Karar alma ve yetki

Stratejik ortak dolayısıyla
stratejik kararların
alınmasında eşit paya
sahip. Emir-Komuta
yetkisi

Daha çok sorulduğunda
görüş bildirme ve
operasyonel nitelikli
sınırlı karar alabilme.
Kurmay yetki

Misyonu

Organizayonun rekabet
edebilirliğine doğrudan
katkıda bulunmak

Personel ile ilgili
faaliyetlerde başarılı
olarak organizasyonun
bu alandaki ihtiyacını
karşılamak

Faaliyet Derinliği

Tüm yönetim kademeleri
ve çalışanları kapsar

Daha çok çalışanlara
yöneliktir

1.4. İş Gücüyle İlgili Maliyetler
Ne türlü teknoloji kullanılırsa kullanılsın her tür ekonomik etkinliğin temelinde emek
yatar. İleri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle günümüzde iş gücü ihtiyacının
azaldığını söylemek mümkündür. İş gücü ihtiyacının nicel olarak azalması bu ihtiyacın daha
yüksek nitelikteki bir iş gücü ile karşılanmasını gerektirecektir. Bu durumda sayıca az ancak
yüksek nitelikli ve pahalı bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Emek yoğun teknolojilerde de
devletin işverene getirdiği sosyal yükümlülükler iş gücü maliyetlerini sürekli olarak
yükseltmektedir. Tüm bu gelişmeler iş gücüne ödenen ücret ve diğer ödemelerin yükselmesine
neden olacaktır. Bu da toplam üretim maliyeti içinde iş gücü maliyetlerinin payının önemli
boyutlara ulaşması demektir. Dolayısıyla pahalı bir kaynak olan insan kaynaklarının etken
olarak kullanımı günümüzde her zamankinden çok önem kazanmıştır.

8

İnsan kaynaklarının etken kullanımının maliyetler üzerindeki olumlu sonuçlarını
aşağıdaki gibi gösterebiliriz:


İş gücü devir oranının düşmesi



Devamsızlık oranının düşmesi



İş kazalarının neden olduğu kayıpların azalması



Hatalı üretimin azalması



Ürün niteliğinin yükselmesi



İş yeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi



İşgören işveren çatışmasının azalması

1.5. Verimlilik
Kavram maliyetlerle de yakından ilişkilidir. Burada ele alınan verimlilik kavramı ise
verimliliğini ifade etmektedir. İş gücü saatine isabet eden üretim miktarı olarak tanımlanan iş
gücü verimliliğinin yükseltilmesi, özellikle giderek artan iş gücü maliyetleri yüzünden, hayati
önem bir önem kazanmıştır. Yukarıda sıraladığımız sonuçların elde edilmesi, maliyetler kadar
verimlilik açısından da önemlidir. Tatmin düzeyi, başarı güdüsü düşük bir iş gücünün verimli
olamayacağı açıktır.

1.6. Değişimler
İnsan kaynakları yönetiminin önemini vurgulayan faktörler içinde en önde geleni
günümüzde her alanda yaşanan değişimlerdir. Değişimler toplumsal, kültürel, yasal, eğitimsel
ve teknolojik alanlarda yaşamı etkilemektedir. İnsan kaynakları yönetimi ve uygulamalarının
da bu değişimlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Değişimler toplum yapısını da
değiştirmektedir. Bu yapı değişikliği insanların değer yargılarını, beklentilerini, inançlarını da
etkileyerek değişmelerine neden olmaktadır. Eğitim nicelik ve nitelik olarak yaygınlaştıkça
bilgi düzeyi de genelde yükselmektedir. Sınıflar arası geçişim günümüzde her zamankinden
daha olanaklıdır. Farklı kültürler yakınlaşmakta ve birbirlerini etkilemektedir. Geçmişteki azla
yetinen, otoriteyi sorgusuz kabul eden çalışanların yerine daha bilgili, azla yetinmeyen,
gerektiğinde sorgulayan, beklentileri ve ihtiyaçları farklı, kendine zaman ayırmayı da önemli
bulan yeni kuşak bir iş gücü gelmektedir. Yine günümüzde kadınlar da giderek artan oranlarda
iş gücünde temsil edilmektedir.
Bu değişimlerin İKY'ye etkisini uygulamalar kısmındaki örnekte görebilirsiniz.
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1.7. İş Gücünde Olumsuzluk Belirtileri
Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi değişimler işgörenin işiyle olan ilişkisini de
etkilemektedir. İş gücü devri, devamsızlık gibi göstergelerdeki olumsuzluklar motivasyon
yetersizliğinden, verimliliğe aykırı tutum ve davranışlardan kaynaklanmaktadır. İşlerin
sıkıcılığı, yabancılaşma, tatminsizlik gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılan bu tutum ve
davranışların köksel nedenlerini araştırmak ve çözüm getirmek günümüzde İKY çalışmalarının
önemli bir bölümünü oluşturmalıdır. Bu da ancak insan kaynaklarını iyi tanımakla mümkün
olacaktır.

1.8. Küreselleşme
Personel yönetimi yaklaşımı, örgütlerin faaliyetleri, mülkiyetleri, pazarları ve üretimleri
açısından sınırların başka ülkelere doğru genişletilmesi olarak tanımlayabileceğimiz
küreselleşme ortamında karşılaşılacak sorunlar açısından yetersiz kalacaktır. Küreselleşme
organizasyonlar için her alanda daha fazla rekabet ve yeni sorunlar anlamına gelecektir. Küresel
ortamda çözüm aranması gereken personel sorunlarından bazılarını aşağıda gösterelim:


Genişleyen iletişim ağı



Farklı kültürler



Farklı ihtiyaçlar



Farklı değer yargıları



Farklı beklentiler



Yasalar



Farklı yetenekler

Yerel ortamda yeterli olabilen çalışan becerileri küresel ortamda yeterli olmayabilir.
Çok iyi müzakere becerisine sahip yerel bir yönetici küresel ortamda farklı kültürlerin ihtiyaç,
değer ve beklentilerini tanıma ve anlayabilme yetisine sahip değilse başarılı olması kuşkuludur.
Küresel ortamda farklı beceri ve yeteneklere diğer organizasyonlar da ihtiyaç duyacağından bu
tür elemanların temini ve elde tutulması da klasik personel yaklaşımı teknikleriyle kolay
olmayacaktır. Farklı kültürlerin ihtiyaçları, beklentileri ve değer yargılarının dikkate
alınmamasının yaratabileceği sorunları da önceden görebilmek gerekir ki bu da klasik personel
yaklaşımı ile olanaklı değildir.

1.9. İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler
oluşur.

İKY'nin tanımında işlevlerden söz etmiştik. İKY aşağıda verilen yedi temel işlevden
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Planlama



Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)



Değerleme



Ödüllendirme



Yetiştirme-Geliştirme



Koruma



Endüstri ilişkileri

Bu işlev ve faaliyetler personel yönetimi yaklaşımında da aynıdır ancak stratejik ve
proaktif bir yaklaşım içinde ele alınmaları gerekir.

1.10. İnsan Kaynakları Yönetiminde Sorumluluk
İKY yaklaşımına göre, her yönetici aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisidir.
Üretim süreci içinde iş gücünü hedeflere yöneltmekten sorumlu olan her yönetici görevi
sırasında insan kaynaklarıyla ilgili bazı işlev ve çalışmaları da yerine getirecektir. Küçük
örgütlerde insan kaynakları yönetimine ilişkin işlev ve çalışmaları yönlendirecek bir birim
yoksa, bu işlevlerin tümü diğer yöneticiler tarafından üstlenilir.
Ancak, yukarıda sıraladığımız sorunlar yüzünden, günümüzde insan kaynaklarını etkin
bir şekilde yönetmek artık bu alanda uzmanlaşmayı gerektirecek boyuta ulaşmıştır. Özellikle
büyük örgütlerde insan kaynaklarına yönelik işlevlerin yürütülmesi uzmanlaşmayı zorunlu
kılmaktadır. Ancak burada sözünü ettiğimiz uzmanlaşma İKY’nin diğer işlev ve yöneticilerden
soyutlanmasına neden olacak keskin sınırlarla ayrılmış bir iş bölümü değildir. Örgüt büyüdükçe
karmaşıklık artacak ve insan kaynakları yönetiminde uzmanlaşmaya olan ihtiyaç da doğru
orantılı olarak artacaktır. Bu nedenle görüşün eksik kalan yanını tamamlamamız gerekir. Bugün
etkili bir insan kaynakları yönetimi için, üst yönetim, insan kaynaklarından sorumlu bölüm ve
yöneticisi ile emir-komuta yöneticileri arasında sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir. Bu
da her iki yöne açık iletişim, iş birliği ve eş güdümle sağlanabilir.
Şimdi insan kaynakları yönetimi sorumluluğunu paylaşması gereken bu organların nasıl
bir rol üstlenmeleri gerektiğini görelim.

1.10.1. İnsan Kaynakları Yönetiminde Üst Yönetimin Rolü ve
Sorumluluğu
Üst yönetimi, örgütlerde politikaları ve hedefleri saptayan ve bunları gerçekleştirecek
stratejilerin belirlenmesinden sorumlu olan organ ve yöneticiler şeklinde tanımlayabiliriz.
Örgüt faaliyetlerinin başarısı bu kademenin faaliyetlere verdiği öneme göre değişir. Diğer bir
anlatımla, bu kademelerdeki yöneticilerin tutumlarına ve uzmanlık alanlarına göre her örgütte
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bazı işlev ve faaliyetler diğerlerine kıyasla daha fazla önemsenir ve genellikle kaynakların
büyük bir kısmı bu faaliyetlere ayrılır. Dolayısıyla üst yönetimin İKY’ye bakışı ve tutumu
İKY’nin işlev ve çalışmalarını doğrudan etkileyecektir. Başka bir ifadeyle İKY’nin örgütteki
konumunun ve oynayacağı rolün ne olacağını üst yönetimin tutumu belirleyecektir.
Günümüzde İKY’nin verimlilik ve iş yaşamının kalitesi olarak belirlenen hedeflerine
ulaşmak amacıyla insan kaynaklarının etkin kullanımı ancak rakiplerden “biraz daha motive ve
hevesli” iş gücünü yaratmakla olasıdır. Bu da üst yönetimin buna inancı ve bu inancı
destekleyen tutarlı ve adil İKY politikaları, planları ve stratejileriyle sağlanır.
Örnek 1:
Dünyanın önde gelen gıda mamulleri üreticilerinden biri olan NESTLE şirketinin
başkanı Helmut Maucher'in sözleri anlatmak istediklerimizi çok daha kısa olarak
özetlemektedir: “Her şirket reklam yapmayı ve fabrika kurmayı bilir. Unilever'deki
yöneticiler de bizimkilerle aynı eğitimi görmüştür. O zaman rakiplerimizden %5 daha
önde olabilmemiz için psikolojik faktörlere güvenmemiz gerekiyor. İş gücümüz biraz daha
motive olmalı, biraz daha hevesli olmalıdır. Bu da NESTLE'nin gerçek gücünü oluşturur.
Kaynak: “An Interview Withirma Nestle's President”, Flying Dutchmen, March-April
1989, s.56)
Günümüzde İKY’nin verimlilik ve iş yaşamının kalitesi olarak belirlenen hedeflerine
ulaşmak amacıyla insan kaynaklarının etkin kullanımı ancak rakiplerden “biraz daha motive ve
hevesli” iş gücünü yaratmakla olasıdır. Bu da üst yönetimin buna inancı ve bu inancı
destekleyen tutarlı ve adil İKY politikaları, planları ve stratejileriyle sağlanır. Gördüğünüz
örnekteki NESTLE şirketinde, İKY’nin örgüt içindeki konumu, işlevi ve çalışmaları da
başkanın görüşünü yansıtacak şekilde olacaktır.

1.10.2. İnsan Kaynakları Yönetiminde
Yöneticilerin Rolü ve Sorumluluğu

Uzman

Birimler

ve

İnsan kaynaklarının etkin yönetimi açısından sorumluluğu paylaşan ve yükün önemli bir
bölümünü üstlenen organlardan birisi de örgütte bu işlevi yürüten bölümdür. Personel Bölümü,
Endüstri İlişkileri Departmanı, İnsan Kaynakları Bölümü vb. etiketlerle tanımlanan bu birimler
ve yöneticileri insan kaynaklarına yönelik işlevlerin yürütülmesini üstlenmiştir. İKY birimi ve
yöneticisi yukarıda gösterilen işlev ve faaliyetleri kullanarak örgütün rekabet gücünü daha
ileriye taşımalıdır. İKY amaç ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi için bu bölümün günümüzdeki
rolünü ise aşağıdaki gibi gösterebiliriz:
 Örgütün hedeflerine uygun insan kaynakları strateji ve politikaların saptanması için
gerekli araştırmaları yapmak ve bilgileri üst yönetime sunmak,


Belirlenen politikalara uygun program ve çalışmaları düzenlenmek ve yürütmek,
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Bunları denetlenmek ve değerlendirmek,



İnsan kaynakları ile ilgili yenilikleri izlemek ve gerektiğinde uygulamak,



Stratejik ortak olarak bilgi ve öğrenmenin yayılmasını sağlamak ve

 İnsan kaynakları ile ilgili rutin işleri yürüterek diğer yöneticilerin işyükünü
hafifletmektir.
İnsan kaynaklarından sorumlu bölümün, rolünü gerçekleştirebilmesi için, diğer
bölümlerle eşit düzeyde ve üst yönetime en yakın konumda olması gerekir. Daha açık bir
anlatımla, bu bölüm örgüt politika ve planlarının saptanmasında eşit bir ağırlığa sahip olmalıdır.
Şekil 1’de büyük örgütlerde İKY bölümü için bir örgüt şeması örneği verilmiştir.

Şekil 1: Büyük Örgütlerde İKY Bölümü
Örgüt büyüdükçe İKY işlev ve çalışmalarının her birinin ayrı bir uzmanlık gerektireceği
gösterilmek istenmiştir. Bu nedenle küçük örgütlerde de bu bölümün diğer bölümlerle aynı
düzeyde olması gereği değişmez, olsa olsa örgüt şeması daha basit olur.
İnsan kaynakları bölümünden sorumlu olacak yöneticinin de günümüzde bazı niteliklere
sahip olması gerekmektedir. Bu gün, insan kaynakları yöneticiliğine aday olacak bir kişinin
öncelikle iyi bir işletme eğitimi almış olması gerekir. İnsan kaynakları konusu dışında üretim,
finans, pazarlama, satış gibi örgütün diğer emir-komuta işlevlerini de iyi tanıması ve bilmesi
gerekli olan bir başka niteliktir. Bu niteliklere iyi bir bireyler arası ilişki becerisini de
eklememiz gerekecektir. Günümüzde insan kaynaklarında profesyonellerin bir örgütün başarısı
için önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel olarak bu kişilerin örgüt içindeki
konum ve statülerinin de giderek yükseldiği görülmektedir.
13

ABD'nin IBM, XEROX gibi önde gelen işletmelerinde en üst mevki olan başkanlık için
aranan niteliklerden biri de buraya gelecek kişinin kariyerinin bir döneminde insan kaynaklarından sorumlu yönetici olarak çalışmış olmasıdır.

1.10.3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Emir-Komuta Yöneticilerinin
Rolü ve Sorumluluğu
İnsan kaynaklarının etkin yönetimi, üst yönetim ve insan kaynakları bölümü kadar diğer
yöneticilere de bağlıdır. Bunun nedeni açıktır. İnsan kaynaklarıyla ilgili politika ve programları
günlük çalışmalarda uygulayanlar emir-komuta yöneticileridir. Dolayısıyla bu yöneticilerin iş
birliği ve koordinasyon sağlanmasında önemli rolleri olacaktır.
İnsan kaynakları bölümünün programlarının çalışmalarını engellediğini algılayan
yöneticiler bu programların etkinliğini azaltacaktır. İnsan kaynakları bölümünün de onları bu
inanca iten uygulamalardan kaçınması gerekir. Örneğin, performans değerleme işlevine bazı
yöneticiler pek sıcak bakmazlar. Bunun nedeni, genellikle bu işlevin hangi amacı
gerçekleştireceğinin tam olarak saptanmadan uygulanmak istenmesidir. İnsan kaynakları ile
ilgili sorunlara gerçek ve etkin çözümler üretebilmek için emir-komuta yöneticileri ve insan
kaynakları bölümü arasında sürekli bir diyalog ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Bu şekilde, insan
kaynakları bölümü yöneticilerin sorunlarına gerçekçi çözümler bulabilir. Emir-komuta
yöneticilerinin de başta planlama işlevi olmak üzere tüm işlevlerin etkin yürütülmesi açısından,
insan kaynakları bölümünün gerek duyduğu verileri zamanında bölüme iletmeleri gerekecektir.
Emir-komuta yöneticileri İKY ile diyalog içinde olsalar da pek çoğu için İKY onların
dışında cereyan eden, başkaları tarafından yürütülen bir olgu olarak görülmektedir. Ulrich ve
Brokebank’e göre İKY’nin yönetici hedefleri için merkez nitelikli bir unsur olduğu gerçeğinin
görülebilmesi için bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve aşağıdaki düşüncelerin İK tarafından
benimsetilmesi gerekir:


Rekabet edebilirlik strateji ile eşit olmayıp strateji x organizasyona eşittir.



Organizasyon bir yapı olmayıp bir güçtür.

 Eninde sonunda İK faaliyetlerini salt İK bölümü değil emir-komuta yöneticileri de
üstlenecektir.


İKY’nin temellerini basit sağduyu değil bilgi birikimi oluşturur.



İK çalışmaları bir faaliyetler kalabalığı değil bütünleşik bir sonuçlar düzenidir.

 İK çalışmaları münferit olaylar olmayıp devam eden ve gelişen bir sürecin
parçasıdır.


İK ne olduğuna değil ne olacağına odaklanmalıdır.
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1.11. İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Niteliği
İKY’nin amacının verimlilik ve iş yaşamının kalitesini yükselterek organizasyonun
rekabet üstünlüğünü sağlamak olarak belirtmiştik. Modernist stratejik yönetim düşünce
taraftarları, organizasyonların uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından rekabet
üstünlüğünü elde etmek için uğraşmaları gerektiğini savunurlar. Rekabet üstünlüğü de ancak
değer yaratan stratejiler sayesinde elde edilebilir. Bu nedenle organizasyonun genel iş
stratejisini desteklemek amacıyla İKY’nin de gerekli stratejileri geliştirmesi önemlidir. İyi
tanımlanmış bir İK stratejisine sahip olmayan ya da İK ile bütünleştirilmemiş bir işletme
stratejisiyle çalışan bir organizasyon er ya da geç rakipleri karşısında kaybetme riskini
taşımaktadır.
Organizasyonların açıkça ve resmen belirlenmiş misyon ve vizyonları yoksa, bunları
gerçekleştirmek amacıyla belirlenen stratejiler içinde İKY stratejileri yer almıyorsa ve İKY üst
yönetimde temsil edilmiyorsa bu tür organizasyonlardaki İK faaliyetleri ne isim verilirse
verilsin klasik personel yönetimi yaklaşımının bir göstergesi olmaktan öteye gidemez.

1.12. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Açık Sistem Yaklaşımı
Örgütler belirli bir amacı gerçekleştirmek için çeşitli kaynakların bir araya getirilmesi
sonucu kurulan ve çevresiyle etkileşimde bulunarak hem içinde yer aldığı çevresini etkileyen
hem de ondan etkilenen birer açık sistemdir. Bilindiği gibi açık sistemler de yine birbirleriyle
ve çevre ile etkileşimde bulunan daha küçük alt sistemler tarafından oluşturulmuştur. Bu açıdan
bakıldığında İnsan Kaynakları Yönetimini örgütün bir alt sistemi olarak kabul edebiliriz.
Dolayısıyla İKY hem içinde yer aldığı örgütle hem de örgütün içinde bulunduğu çevre ile
sürekli bir etkileşimde olacaktır. Daha açık bir anlatımla İKY çevresel faktörlerden etkilenecek
ve onları da etkileyecektir.
Çevresel değişimlerin İKY nasıl etkileyebileceğini bölümümüzün uygulama kısmında
verdiğimiz VOLVO örneğinde göstermeye çalıştık. İKY, amacı olan verimlilik ve iş yaşamının
kalitesi hedeflerine ulaşabilmek için, çevreyi ve bu çevredeki faktörleri tanımak zorundadır.
Bölümün bundan sonraki kısımlarında İKY’yi etkileyen çevresel faktörleri tanıyacaksınız.

1.13. İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler
Bir örgütteki işlerin nitelikleri ve örgütün özellikleri işgören tatminini, iş gücü devrini
ve devamsızlığını dolayısıyla da kaliteyi etkilerken, toplumun değer yargıları ve standartları da
işgörenlerin örgütten beklentilerinin ne olması gerektiğini etkileyecektir. Günümüzde sadece
işletmenin ihtiyaçlarını göz önüne alan klasik personel yönetimi politikaları ve uygulamaları
yetersiz kalmaya mahkûmdur. Etkin bir insan kaynakları yönetimi değişen çevrede örgüt
ihtiyaçlarının yanında eskisinden farklı beklentilere, değer yargılarına ve bilinç düzeyine sahip
bir iş gücünün de ihtiyaçlarını göz önüne almayı gerektirir.
Örgütsel özelliklerin insan kaynakları yönetimi işlev ve faaliyetleri üzerinde doğrudan
ve dolaylı etkisi vardır. Örneğin örgüt büyüklüğü örgütte insan kaynakları yönetiminden
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sorumlu bir birimin bulunup bulunmamasını doğrudan etkileyecektir. Küçük örgütlerde
İKY’den sorumlu bir birime belki ihtiyaç duyulmazken, binlerce kişinin çalıştığı bir örgütte
İKY’nin her bir işlevi için uzmanlaşmış bir birime ihtiyaç duyulabilir. Aynı şekilde örgütün
faaliyet alanı, örgütte çalışacak işgören niteliklerini doğrudan etkileyecektir. Faaliyet alanından
dolayı yüksek nitelikli işgörenlere ihtiyaç duyan bir işletmedeki İKY uygulamaları, niteliksiz
işgören ihtiyacı daha yoğun olan bir işletme ile aynı olmayacaktır. Bunun nedeni her iki
işletmedeki işgörenlerin farklı ihtiyaçları, beklentileri ve değer yargılarından
kaynaklanmaktadır. Birinci işletmedeki işgörenler, büyük bir olasılıkla, başarı ve özgürlük
ihtiyaçları yoğun kişilerden oluşmuşken ikinci işletmedeki işgörenlerin güvenlik ihtiyaçları
daha ağır basacaktır. Dolayısıyla farklı ihtiyaçların karşılanması da İKY açısından farklı
uygulama ve yaklaşımları gerektirecektir. Öte yandan tepe yönetimin tutumu, politikalar
aracılığı ile İKY'nin örgüt içindeki konum ve rolünün nasıl olacağının belirleyicisidir ki, bu da
dolaylı olarak işlev ve uygulamaları etkiler.

1.13.1. İç ve Dış Çevre Faktörleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Etkileşimi
İnsan kaynakları yönetimi işlev ve faaliyetlerini etkileyen iç çevre şu faktörlerden
oluşmaktadır:


Bireysel nitelikler,



İş nitelikleri,



Bireyler arası ilişkiler,



Örgütsel özellikler.

Görüldüğü gibi iç çevre bir anlamda örgütten ve onu bütünleyen faktörlerden
oluşmaktadır.
Dış çevre de aşağıdaki faktörlerden oluşmuştur:


Dış iş gücü,



Dış kaynaklar,



Rakipler,



Kurallar ve düzenleyiciler.

Bireysel nitelikler İKY açısından önemli bir iç çevre faktörüdür. Bu nitelikler aynı
zamanda İKY işlev ve uygulamalarının varlık nedenidir. Örneğin, tüm işgörenler işlerini tam
bir yetkinlikle yapabilecek yeterliliğe sahip olsalardı yetiştirme-geliştirme işlevine gerek
olmayacaktır. Dış çevre faktörleri de İKY’nin işlev ve faaliyetlerini yönlendirici olarak
etkileyecektir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi otomotiv sektöründe yer alan işletmeler iş
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gücü piyasalarında nitelikli iş gücü arzı yetersizliği ile karşı karşıyadırlar. Hedeflere ulaşmak,
rekabet gücünü korumak için gerekli olan nitelikli iş gücünün sağlanması ise bu konuda uygun
İKY stratejileri ve bu stratejileri destekleyen politikalarla olanaklıdır. Örneğin, gerek duyulan
beceri ve yetenekler dış iş gücünde yoksa yetiştirme-geliştirme işlevi gerekli eğitim
çalışmalarını bu duruma göre planlayacaktır. Rakiplerin olması ücret-maaş ve ödüllendirme
politikalarının gözden geçirilmesini gerektirecektir.
Örnek 2:

ACELE OTOMOTİV MÜHENDİSİ ARANIYOR
Türk otomotiv sektörünün yüzde 50'si mühendis olmak üzere kısa vadede 25 bin çalışana
ihtiyacı var.
2007 yılı sonunda 1 milyon 200 adetlik üretim, 800 bin adet araç ihracatı ve 20 milyar
dolarlık ihracat geliriyle yeni rekorlara imza atan otomotiv sektörünün yeni hedefi 2010 yılı. Sektör
2010 yılında 2 milyon adet üretim, 1 milyon 500 bin adet araç ihracatı ve 40 milyar dolarlık ihracat
geliri hedefine emin adımlarla ilerliyor. 2007 yılında 240 bin kişinin ekmek parasını kazandığı
otomotiv, 2010 yılında 500 bin kişinin çalıştığı dev bir sektör hâline gelecek. Sektörün bu hedeflere
ulaşabilmesi için kısa vadede yüzde 50'si mühendis olmak üzere 25 bin kişiye ihtiyacı var. Uzun
vadede ise bu sayı 260 bin kişiye çıkıyor. Fakat sektörün önündeki en büyük problemlerden biri
nitelikli çalışan sayısı. Türk otomotiv sektörünün gerek orta ve uzun vadedeki hedeflerine
ulaşabilmesi gerekse Doğu Avrupa ülkelerinin rekabetine karşı durabilmesi için daha fazla sayıda
nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Son olarak Tofaş CEO'su Ali Pandır Ar-Ge merkezinde
görevlendirilecek mühendis bulmakta zorlandıklarını söylemişti. Pandır, bu eksiklikliği
giderebilmek için Torino ile Uludağ Üniversiteleri arasında iş birliği yapıldığını kaydetmişti.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ
Türkiye'nin otomotivde bir marka olduğunu söyleyen Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörü için eleman yetiştirilmesinin önemine
değiniyor. Marka olarak kalabilmek için rekabetçi olmak, rekabetçi olmak için ise işçilik, enerji,
madde,
vergiler
uygun
olması gerektiğine
dikkatilgilendiren
çeken Burhanoğlu,
İKY altyapı,
açısından
onungibi
işlev
ve girdilerin
uygulamalarını
en yakından
iç çevre
şunları
söylüyor:
“Eğitim
altyapısının
güçlendirilmesi,
üniversitelerde
otomotiv
kürsülerinin
faktörlerini daha ayrıntılı olarak ele almadan önce bir hatırlatma yapmakta yarar var. Özellikle
oluşturulması, proje yönetimi, tasarım ve kalite gibi derslerin okutulması gerekir.”

bireysel nitelikleri oluşturan kavramlar, davranış bilimleri ve örgütsel davranış disiplinlerinde
tüm yönleri ile incelendikleri için bölümümüzde bu kavramlar ve onlara ilişkin kuramlar tekrar
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ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Bölümün amacı bunların İKY işlev ve uygulamalarıyla olan
etkileşimini ortaya koymaktır.

1.13.1.1. Bireysel Nitelikler
Herhangi bir örgütte bulunan veya ileride yer alacak olan bireylerin bazı nitelik ve
özellikleri İKY işlev ve uygulamalarının etki ve nedenlerini anlayabilmemiz açısından
önemlidirler. İKY açısından göz önüne alınması gereken bu niteliklerden en önemlileri
ihtiyaçlar ve değerler, beklentiler, algılama, motivasyon, yeterlilik, strestir.
İhtiyaçlar ve Değerler
İnsan yaşamının ve sağlığının sürdürülebilmesi için gerekli koşullar şeklinde
tanımlayabileceğimiz ihtiyaçları iki temel sınıfa ayırabiliriz-fizyolojik ihtiyaçlar ve sosyopsikolojik ihtiyaçlar. Birinciler insan bedeninin sağlıklı olarak varlığını sürdürmesi için gerekli
koşulları ifade ederken, ikinciler zihinsel ve ruhsal sağlık için gerekli koşulları ifade eder.
Değerler bireyin insanlara, düşüncelere veya nesnelere verdiği önemdir; aynı şekilde
ihtiyaçlar gibi bireyin davranışını etkiyebilir. Çağdaş İKY bireylerin ihtiyaçlarını ve değer
yargılarını görebildiği ve bunları karşılayabildiği ölçüde etkili olabilecektir.
Çalışma ortamındaki bireylerin, İKY tarafından dikkate alınması gereken, bazı
ihtiyaçlarını görelim:


Başarı ihtiyacı (Achievement),



Geri besleme (Feedback),



Özerklik,



İstikrar ve tutarlılık,



Adalet,



Tanınma, kabul edilme ve statü,



Dürüstlük,



Sorumluluk ve anlamlılık,



Öz saygı,



Maddi rahatlık,



İş güvenliği ve güvencesi ve



Rahat ve konforlu bir ortam.
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İhtiyaçları karşılanmayan bireylerin gösterdiği tipik davranışlardan bazıları, en az
olumsuzdan en çok olumsuza olmak üzere, aşağıda verilmiştir:


Olumsuz sonuçlar yaratabilecek söylenti ve rivayetleri yaymak,



İşini kötü ve yanlış yapmak,



İş yerindeki mal, malzeme veya aletleri çalmak, rüşvet almak,

 Mala, ürüne, teçhizata kaza ile zarar vermek, fakat bunu yetkililere haber
vermemek,


Mala, ürüne veya teçhizata bilinçli olarak zarar vermek.

Beklentiler
Her birey yaşamının tüm evrelerinde ihtiyaç ve değer yargılarının doğrultusunda bazı
beklentiler içinde olacaktır. İKY açısından beklentileri, bireylerin örgütlerden ne almaları
gerektiği üzerindeki düşünceleri şeklinde tanımlayabiliriz. Her birey yaşamının tüm evrelerinde
ihtiyaç ve değer yargılarının doğrultusunda bazı beklentiler içinde olacaktır. İKY açısından
beklentileri, bireylerin örgütlerden ne almaları gerektiği üzerindeki düşünceleri şeklinde
tanımlayabiliriz. Örneğin, ABD Deniz Kuvvetlerinin “Donanmaya katıl, dünyayı gör.” sloganı
hem çalışmak hem de değişik yerler görmek isteyen bireylerin bu beklentilerinin
karşılanacağını vurgulamaktadır. Ülkemizde de devlet memurluğu, düşük maaşlara karşın,
bireylerin iş güvencesi beklentisine yanıt vermesi nedeniyle uzun yıllar çekiciliğini korumuştur.
Beklentiler durağan olmayıp toplumun değişen değer yargılarına koşut olarak değişir.
Toplumun genel koşulları gelişip, iyileştikçe bireyler iş ortamında salt alt düzey ihtiyaçlarının
karşılanması beklentisinin ötesinde başarı, anlamlı iş, bağımsızlık, ilerleme, daha fazla maddi
kazanç gibi üst düzey ihtiyaçlarının da karşılanması beklentisi içinde olacaklardır. Devlet
memurluğu örneğine dönecek olursak, bu kesimin artık kendinden öncekilerle aynı beklentilere
sahip olmadığını, işveren konumunda olan devletten daha farklı şeyler beklediklerini
görebiliriz. Özellikle bilgiye ulaşmak günümüzde giderek kolaylaşmaktadır. Bütün bu
gelişmeler sonucunda günümüz toplumu önceki kuşaklara kıyasla daha çok bilgiyle
donanmaktadır.
Dolayısıyla bireyler artık yukardan gelen her sözü, düşünceyi sorgusuz kabul
etmeyeceklerdir. İş yaşamında işleriyle ilgili konu ve sorunlarında düşüncelerinin ve
bilgilerinin kullanılması beklentisi içinde olacaklardır.

 Gönüllülük esasına göre insan kaynağı ihtiyacını sağlayan ABD silahlı kuvvetleri içinde, Deniz Kuvvetleri
nitelikli elemanları bünyesine çekebilmek için “Join the Navy & See the World” sloganını reklam posterleri ve
diğer medya ilanlarında kullanarak Donanmayı seçenlerin dünyanın değişik yerlerini, mesleklerini yaparken
görebileceklerini söyleyerek insanların çekici ve ilginç iş beklentilerinin ancak Donanmada karşılanabileceğini
vurguluyor.
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Örnek 3:
İş makinaları üreten büyük bir Amerikan şirketinin yarı bağımsız fabrikalarından
birinde işe yeni alınmış genç mühendislerin iş gücü devri işletmeyi zor durumda bırakmaya
başlamıştı. Son iki yıldır iş gücü devri %100'ü bulmaktaydı. Bir yıl önce üniversitelerden
yeni mezun olarak işe alınmış on genç mühendisin tümü istifa ederek ayrılmıştı. Yeni gelen
beş genç mühendisten ikisi de henüz üç ay dolmadan istifa etmişti. Genç mühendislerin
görevlendirildikleri fabrika merkezden yarı bağımsız olarak çalışıyordu. Ana amacı da yeni
ürün fikirlerinin geliştirilmesi ve üretim öncesi denenmesiydi.
Merkez nitelikli genç mühendisleri cezbedebilmek için önemli kaynak ayırmıştı ve
tanınmış üniversitelerin iyi öğrencilerinin kendilerini seçmelerine çok önem vermekteydi.
Bu nedenle genç mühendislerin işletmede bir yılı bile doldurmadan ayrılmaları bu politikayı
olumsuz etkileyecekti. Yeni mezun olmuş genç mühendisler önce şirket merkezinde iki
haftalık bir oryantasyon eğitimi gördükten sonra şirketin çeşitli fabrikalarında mühendis
olarak görevlendiriliyorlardı. Ancak iş gücü devrinin sorun olduğu fabrikadaki yönetici
kendisine gönderilen genç mühendisleri hemen mühendis olarak işe yerleştirmeyerek onları
ilk yıl stajyer mühendis olarak işe başlatmaktaydı. Bu süre içinde “stajyer mühendisler”
rapor yazmak, çizimleri temize çekmek, ofis temizlemek ve hatta kahve yapmak gibi kıdemli
mühendislerin yapmadığı tür işleri yapmaktaydılar. Hâlbuki onlar merkez tarafından
mühendis olarak işe alınmışlardı ve bu durum onlara açıkça belirtilmişti. Dolayısıyla diğer
mühendislerle eşit konumda olmalarını beklerleken kendilerini ayak işlerini yapan stajyer
konumunda bulmuşlardı. Şirketin başka fabrikalarında görevlendirilen diğer yeni mezun
mühendisler ise kıdemli mühendislerle eşit konumda olarak göreve başlıyarak önemli
projelere doğrudan katılabiliyorlardı.

İhtiyaçlar gibi beklentilerin de karşılanmamasının olumsuz sonuçlarını yukarıdaki
örnekte görmek mümkündür.
Algılama ve Motivasyon
Örgütsel davranışı anlayabilmek için algılsal ortamla gerçek ortam arasındaki ayrımı
görebilmek ve tanımak çok önemlidir. Dolayısıyla bir örgütteki bireylerin tutum ve
davranışlarını anlamak için salt gözle görülen nesnel duruma bakmak yeterli olmayacaktır. Bir
durumun birey tarafından nasıl algılandığını da araştırmak zorundayız. Başka bir ifadeyle
yönetimin iyi bir uygulama olarak gördüğü bir şeyi bireyler farklı olarak algılayabilirler.
Örneğin eğitim ihtiyaçlarının gerçekçi olarak saptanabilmesi amacıyla uygulanmaya konulan
bir performans değerleme yöntemi, işgörenler tarafından işten çıkarmaları haklı kılacak bir
uygulama şeklinde algılanabilir. Aynı şekilde işgörenlerin performanslarına göre daha fazla
kazanmalarını öngören bir özendirici sistem çalışanlar tarafından yönetimce algılandığı gibi
algılanmayabilir. İKY açısından işlev ve uygulamaların etkinliği bir yerde bunların bireylerce
nasıl algılandığına bağlı olacaktır.
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Algılamanın motivasyonla yakın ilişkisi vardır. Bireyler davranışlarıyla bazı sonuçları
elde edebileceklerini ve bu davranışları gösterebileceklerini algıladıkları sürece motive
olacaklardır. Burada sözünü ettiğimiz sonuçlar işgörenin ihtiyaç ve değer yargılarına ve
dolayısıyla beklentilerine yanıt verecek tüm örgütsel koşul ve uygulamaları ifade etmektedir.
İşgörenin aldığı maaşı veya ücreti sonuçlara örnek olarak gösterebiliriz.
Örgütler maaş dışında da işgörenlerin ihtiyaçlarına, değerlerine ve beklentilerine
yönelik sonuçlar sağlar. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir:


İşlerin niteliği: İş zenginliği, bağımsızlık, iş güvencesi ve güvenliği,



Örgütsel özellikler: Örgüt iklimi, örgütsel uygulamalar,



Bireyler arası ilişkiler: Gözetimcilerin niteliği, bağlı iş grupları,

 İKY işlev ve uygulamaları: Kariyer planlama, stres yönetimi, sağlık ve koruma
programları, yetiştirme-geliştirme.
Salt sonuçların sağlanması ise motivasyon ve tatmin elde edilmesi için yeterli
olmayacaktır. Motivasyon ve tatminin oluşması için bu sonuçların işgörenlerce de aynı şekilde
algılanmasına dikkat edilmelidir. İşgören açısından önemli olan sonuçların genellikle
başkasının denetiminde olmasıdır. Bu nedenle birey, sonuçlar üzerinde davranışının etkili
olabileceğini ve sonuçların tatmin edici olduğunu algıladığı sürece motive olacaktır. Kuşkusuz,
örgütlerin sağladığı sonuçların tümü aynı düzeyde tatmin sağlamaz. İşgören aldığı maaştan çok
tatmin duyarken, gözetim türünden son derece düşük bir tatmin duyabilir. İKY açısından her
sonucun işgörenlerce nasıl algılandığının, bunların ne düzeyde tatmin ve motivasyon
sağladığının incelenmesi yararlı olacaktır.
Motivasyonun Sağlanması ve Engelleyici Faktörler
Çok genel olarak baktığımızda örgütlerin işgörenlerden beklediği davranışların katılım
(örgüte girmek, nitelikli kişilerin girdikten sonra ayrılmayı düşünmemeleri ve düzenli bir
devam) ve başarı (verimli, güvenli, yenilikçi ve nitelikli üretim) olduğunu söyleyebiliriz. Bu
davranışların işgörenler tarafından gösterilmesi için de onları motive edecek sonuçların
saptanması ve doğru algılanacak şekilde iletilmesi sağlanmalıdır. Örneğin çok miktarda üretim
isteniyorsa bu davranışı göstermeyi motive edici bir özendirici ücret sistemi geliştirilerek
işgörenlerin, üretim performanslarına göre ne şekilde ödüllendirileceklerinin algılanması
sağlanabilir. Başka bir ifadeyle birey (işgören) eğer çok üretirse bunun kendisine olumlu
sonuçlar getireceğini doğru olarak algılamalıdır.
İşgören motivasyonu açısından salt doğru algılama her zaman yeterli olmayabilir.
İşgören belirli bir davranışı gösterdiği takdirde bunun kendisine olumlu sonuçlar getireceğini
doğru olarak algılamış olsa bile bu davranışı göstermek için motive olamıyabilir. Çünkü bu
davranışı göstermek için ne yapması gerektiğini tam olarak bilmiyordur veya bilse bile bunu
göstermesi engellenmektedir. Dolayısıyla istenilen davranışı göstermesi için motive olamaz.
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Burada motivasyonun oluşmasını engelleyen iki algı faktörü karşımıza çıkmaktadır. Rol bilinci
ve rol çatışması. Bireyin işini yapabilmesi için ne şekilde davranacağı, yetki ve
sorumluluklarının ne olduğu, kimlerle ilişki kurması vb. konulara vereceği yanıtın olumlu
olması rol bilincinin yüksek, aksi ise düşük olduğunu gösterir. Verdiğimiz örneklere bakarak
rol bilincini bireyin(lerin) kendinden ne beklendiğini, yetki ve sorumluluklarının, başarı
kriterlerinin ne olduğunu algılaması şeklinde tanımlayabiliriz. Ne kadar yüksek olursa iyi
performans için motivasyon da o denli yüksek olacaktır.
Örnek 4:
Bir futbol takımını oluşturan oyuncular bireysel olarak son derece üstün yeteneklere
sahip olabilirler fakat salt bireysel yetenek iyi performans veya maçın kazanılması için
yeterli olmayacaktır. Oyuncular takım içinde rollerinin ne olması gerektiğini bilmiyorlarsa
istenilen performansı gösterebilmeleri rastlantılara bağlı kalacaktır. Başka bir anlatımla
oyuncular kazanmak istemektedirler ve bunun için gerekli beceri ve yeteneklere sahiptirler
ama bunları oyuna nasıl yansıtacaklarını tam olarak bilmemektedirler. Bu durumda iyi bir
performans için gerekli motivasyon, rol bilincinin düşük olması nedeniyle oluşmayacaktır.
Aynı durum bir işletmenin işgörenleri için de söz konusu olabilir. Satış
elemanlarının performansı genellikle gerçekleştirdikleri satış miktarı ile ölçülür. Başarılı
olmak için çok miktarda satış yapması gerektiğini bilen fakat iyi bir performans için ne
miktar satışın yeterli olacağını veya performans için salt satış miktarının yeterli
olmayacağını, müşteri tatmininin de önemli olduğunu bilemeyen bir satış elemanın durumu
da yukarıda verdiğimiz örnekteki futbol takımı oyuncularına benzemektedir.

Rol Çatışması
İyi bir performans için neler yapılması gerektiğini bilse de işgörenin çevresi tarafından
çeşitli nedenler yüzünden engellenmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz rol çatışmasının da
başarı motivasyonunu düşüreceğini söyleyebiliriz. İşgören kendinden ne beklendiğinin
bilincinde olsa da bazı durumlarda başkalarının davranışları işgörenin gereken davranışı
göstermesini engeller. Bu tür durumlar işgörenle çevresi (iş arkadaşları, iş grupları,
gözetimciler vb.) arasında rol çatışması yaratacaktır. Örneğin işgören iyi bir performans için
nelerin gerekli olduğunu bilmekte ve ona göre davranmak istemektedir, ama çevresi işgörene
bu davranış için gerekli olabilecek bilgi, teçhizat, malzeme, zaman vb. olanakları
sağlamayabilir veya işgören iki üste bağlı olabilir ve bu kişiler kendisinden aynı zaman içinde
farklı şeyler yapmasını isteyebilirler. Her iki örnekte de işgören bir rol çatışması içinde
olacaktır. Yapılan araştırmalar rol çatışması ve rol bilinci yetersizliğinin işlev bozucu sonuçlara
yol açtığını göstermiştir. Şekil 2, rol bilinci, rol çatışması ve motivasyon arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.

23

Yüksek
Motivasyon

Düşük
Motivasyon

Rol Bilinci

Rol Çatışması

Şekil 2: Rol Bilinci ve Rol Çatışması ile Motivasyon İlişkisi
Yeterlilik
İşgörenin iyi performans için motive olmasını engelleyen bir başka faktör de
yeterliliktir. Yetenek ve beceri boyutlarından oluşan yeterlilikte, yetenek bireyin herhangi bir
durum veya düşünceyi anlayabilme, üstesinden gelebilmesini ifade eder. Beceri ise yine bireyin
o an içinde bulunduğu ortamdaki durum veya düşünceyi anlayabilme ve üstesinden
gelebilmesini ifade etmektedir. Beceri düzeyi bireyin şimdiki durumda nasıl bir performans
gösterebileceği hakkında iyi bir göstergedir. Örneğin klavyede hızlı ve hatasız yazabilme
becerisi gerektiren bir işte bireyin performansı klavye kullanabilme becerisine bağlı olacaktır.
Yetenek düzeyi bireyin yeni kavramlara, durumlara, farklı işlere nasıl uyum sağlıyabileceğinin
göstergesidir. Yöneticilik sürekli değişen ortamlarda karar verebilme, analiz ve yorum
yapabilmeyi gerektiren bir pozisyondur. Bu tür görevlerde tek bir alandaki beceri yeterli
olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir görevde bireyin beceri kadar yetenek düzeyi de önem
kazanır. Eleman seçme ve yerleştirmede işin gerektirdiği beceri ve yetenek düzeylerinin
bireyde ne ölçüde bulunduğunu bilmek karar için yararlı olacaktır. İşgörende işi yapabilmek
için gerekli yeterlilik yoksa performans istenilen düzeyde olmayacaktır. İşgörenin kendisi de
bunun bilincindeyse daha iyi bir performans için motive olamaz.

1.13.1.2. İş Özellikleri
İç çevreyi oluşturan faktörlerden biri de örgütteki işlerdir. Uygun olarak tasarlanmış
işlerin işgören tatminini ve performans niteliğini olumlu olarak etkilediği giderek açıklık
kazanan bir gerçektir. İKY açısından işlerin dört özelliğine dikkat etmek gerekir. Aşağıda her
birini ayrıntılı olarak göreceğiniz bu dört özellik şunlardır: iş güvencesi, iş yükü, görev
nitelikleri, iş koşulları ve ortamı. Şimdi bu özellikleri sırasıyla inceleyelim.
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İş Güvencesi
İş güvencesini bir işin kaybedilme olasılığı şeklinde tanımlayabiliriz. Teknolojinin
ucuzlaması ve buna karşın iş gücü maliyetlerinin artması yüzünden özellikle mavi yakalı
işgörenler açısından iş güvencesi oldukça önemli bir özelliktir. Çalışan bir insan için işini
yitirmek veya böyle bir tehdit altında çalışmak çok önemli bir stres nedenidir. Günümüzde bu
tehdit, gerek teknolojik değişimler gerekse iş gücü maliyetinin giderek yükselmesi nedeniyle,
çalışanlar için önemli bir boyuta ulaşmıştır. Niteliksiz veya yarı nitelikli iş gücüne olan talepte
giderek azalan bir trend gözlemlenmektedir.
İş çalışan bireyin, diğer ihtiyaçları yanında, güvenlik ihtiyacını da karşılayan önemli bir
faktördür. Dolayısıyla işini kaybetme riskini duyan işgören bu riski gidermek için
performansını geliştirmek, verimliliğe dikkat etmek gibi bazı davranışlarda bulunacaktır.
Bireyler olumlu sonuçları elde edebileceklerini algıladıkları zaman motive olabilecekleri gibi
olumsuz sonuçlarla karşılaşacaklarını algıladıkları zaman da motive olurlar. İşin kaybedilmesi
birey için en önemli olumsuz sonuçlardan biridir. Dolayısıyla bunu engellemek isteyen bireyler
performanslarını geliştirmek, verimliliğe özen göstermek için motive olabilir. İş güvencesinin
giderek azaldığı günümüzde sendikalar da yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunluluğunun
önemini görmeye başlamışlardır. Toplu pazarlık görüşmelerinde ücret artışı, yeni haklar gibi
talepler giderek yerlerini verimlilik için ortak arayışlara bırakmaktadır.
İş Yükü
Günümüzde bireyler kendilerine ayıracakları zamana da önem vermektedir. Bu ihtiyaç
özellikle bazı beyaz yakalı işgörenler açısından önemli olmaya başlamıştır. Bu yüzden iş
özellikleri içinde iş yükü kavramının da İKY açısından incelenmesi gerekmektedir. İş yükünün
niteliksel (kalitatif) ve niceliksel (kantitatif) iş yükü şeklinde iki boyutu vardır.
Niteliksel iş yükü, iş gerekleri ve işgören yeterliliği arasındaki ilişkiyi ifade eder. İş
gereklerinin işgören yeterliliğini aştığı durumlarda birey için iş yükü niteliksel olarak
ağırlaşacaktır. Daha açık bir anlatımla bireyin kapasitesi işi başarmak için yetersizdir. Bu gibi
durumlarda iş yükü birey açısından niteliksel olarak ağırdır. Ne kadar çalışsa da işi istenilen
standartta yapamayacaktır. Böyle bir durum birey için stres kaynağıdır. İşgören niteliklerinin iş
gereklerini aşması durumunda da niteliksel iş yükü hafifleyecektir. Diğer bir deyişle iş birey
için çok kolaydır. Bu tür durumlar da birey için stres yaratabilir. Birey için sahip olduğu beceri
ve yeteneklerinin ancak çok küçük bir kısmını işine yansıtabilmesi işten duyulabilecek tatmini
olumsuz etkileyebilir.
Birey için niteliksel iş yükünün ağır veya hafif olması İKY açısından, büyük bir
olasılıkla, planlama ve kadrolama gibi iki temel işlevin içinde yer alan iş analizi ile seçmeyerleştirme çalışmalarının yetersizliğinden kaynaklanır. İş analizleri ile örgütteki işlerin ne tür
beceri ve yetenek gerektirdiği belirlenmemişse o işlere yerleştirilen bireylerin yeterliliği ile iş
gerekleri arasında uyumsuzluk olması olasılığı yüksek olacaktır. Başka bir ifade ile ya birey o
işi yapmak için yetersiz kalacaktır ki bu durumda niteliksel iş yükü birey için ağırlaşır ya da
bireyin yeterliliği o iş için fazladır. Bu durumda da niteliksel iş yükü birey için hafif olacaktır.
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Bir başka olasılık da seçme-yerleştirme çalışmalarının yetersizliğidir. işin gerektirdiği beceri
ve yeteneklerin bireyde bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla kullanılan seçme teknik
ve yöntemlerinin geçersizliği iş birey uyumunda dengesizliğe neden olabilir. İKY’nin bu
işlevlerinden birinin veya her ikisinin aksaması nedeniyle oluşan niteliksel iş yükü ister ağır
olsun ister hafif, sonuçta insan kaynaklarının etkenliği azalacaktır.
Niceliksel iş yükü, iş ile işin tamamlanması için verilen süre arasındaki dengesizliği
ifade eder. İşin tamamlanması için verilen süre yetersiz ise niceliksel iş yükü ağır olacaktır.
Diğer bir deyişle işgören hiçbir zaman işi tanınan sürede bitirme olanağına sahip olamaz.
Dolayısıyla, işgören işi bitirmek için iş saatleri dışında kalan ve kendine ayırması gereken
sürelerde de işi tamamlamak amacıyla çalışmak zorunda kalacaktır. Bu durumun süreklilik
göstermesi işgörenin fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmasına neden olacaktır.
İş için verilen sürenin fazla olması da niceliksel iş yükünün hafif olması sonucunu
yaratır. Bu durumda işgören işi verilen süreden önce bitirecek ve kalan sürede yapacak başka
bir işi olmayacaktır. Diğer işgörenler çalışırken yapacak başka iş olmayan birey bir süre sonra
bundan rahatsızlık duyar.
Niceliksel iş yükünün ağır veya hafif olması da büyük olasıkla İKY'nin planlama
işlevinin olmaması veya aksamasından kaynaklanır. İş yükünün gerektirdiği sayıda işgörenin
olmaması veya gerekenden fazla olması planlama işlevinin yokluğunun veya yetersizliğinin
göstergesidir.
İnsan kaynaklarının etkenliği açısından iş yükünün niteliksel ve niceliksel olarak
dengede olmasının sağlanması ise İKY işlev ve çalışmalarının etkenliğine bağlıdır.
Görev Nitelikleri
İş ve işi oluşturan görevlerin bazı nitelikleri bireylerin ihtiyaçlarını karşılayarak
performansa ve tatmine olumlu katkıda bulunur. Hackman ve Oldham tarafından geliştirilen ve
İKY tarafından dikkat edilmesi gereken bu nitelikler şunlardır:


Görev çeşitliliği



Özerklik



Önem ve anlamlılık



Kimlik



Geri besleme (Feedback)

İş yaşamında bireylerin örgüt tarafından karşılanmasını bekledikleri başarı, özerklik,
geri besleme vb. ihtiyaçlarının olduğunu anımsayacaksınız. Görev nitelikleri bu ihtiyaçları
karşılayarak tatmin ve performansa olumlu katkıda bulunabilir. Bir işteki görev çeşitliliği
bireylerin başarı, anlamlı iş ihtiyaçlarına yanıt verebilir (Uygulama bölümünde verdiğimiz
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VOLVO örneğini bu açıdan tekrar inceleyin). Diğer nitelikler de bireylerin sorumluluk,
sonuçlardan haberdar olma gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Bazı işlerin maddi getirisi düşüktür. Ancak işin kimliği, önemi gibi niteliklerinin
sağladığı tatmin maddi tatminsizliği bir ölçüde telafi etmektedir. Örneğin, ülkemizde
üniversite öğretim üyeliğinin fazla bir maddi getirisi olduğu söylenemez. Buna karşın başka
bir işe geçme olanakları olduğu hâlde öğretim üyelerinin çoğunluğunun o olanağı
kullanmamalarının nedenini bu işin diğer niteliklerinde aramak pek de yanlış olmaz.
İş Koşulları ve Ortamı
İKY’yi ve işgörenleri doğrudan etkileyen koşullar işin yapıldığı fiziksel ve psiko-sosyal
ortamın koşullarıdır. Bu ortamların koşulları işgören sağlığını doğrudan etkileyecektir. İKY’nin
koruma işlevinin amacı bu ortamların işgören sağlığına tehlike oluşturmasını önlemektir.
Koruma bölümünde bu işlev ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

1.13.1.3. Bireyler Arası İlişkiler
İç çevre faktörlerinin üçüncüsünü örgütteki bireylerin arasındaki etkileşimin niteliği
oluşturur. Davranış bilimleri derslerinden anımsayacağınız gibi bireyler arası ilişkileri etkileyen
iki temel unsur, gruplar ve önderliktir. Şimdi İKY açısından bu iki unsuru görelim.
Gruplar
Her örgütte bulunan biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, normları aracılığıyla grup
üyelerinin davranışlarını etkiler. Gruplar, onları oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını, beklentilerini
karşıladığı ölçüde bireylerin de grup normlarına uyma derecesi artacaktır. Başka bir anlatımla
grubu oluşturan bireylerin gruba bağlılığı yüksek olacaktır. Bu tür bağlı grupların amaç ve
hedefleri örgüt amaç ve hedefleriyle uyumlu ise grup, birey verimliliğini ve tatminini arttırarak,
örgüt verimliliğine olumlu bir katkı sağlar. Ancak, bağlı bireylerin oluşturduğu grubun amaçları
örgüt amaçları ile uyuşmuyorsa bu tür grupların bozucu hatta yıkıcı etkisi olacaktır. İKY
amaçları örgüt amaçları ile uyuşan grupları destekleyerek bireysel performansın, tatminin ve
sağlığın yükselmesini gerçekleştirebilir.
Örgüt var oldukça gruplar yok edilemez. Hiç kötü performansı yüzünden tümüyle
değiştirilen bir futbol takımı gördünüz mü? Bu durumda giden teknik direktör olacaktır.
Örgütlerde de durum farklı olmayacaktır. Başarısızlığın faturası sonunda yönetici veya
gözetimcilere çıkartılır. Günümüzdeki kalite çemberleri takım oluşturma gibi çalışmaların
hedefi, amaçları örgüt amaçlarıyla uyuşan gruplar yaratarak gerek verimliliği gerek birey
tatminini sağlamaktır.
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Önderlik
Örgütlerde biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar olduğu gibi biçimsel ve biçimsel
olmayan önderler de vardır. Biçimsel önderler, örgüt yapısı içinde yönetim sorumluluğu
verilmiş olan, yöneticiler ve gözetimcilerden oluşur. Özellikle bu kişilerin davranışları birey ve
grup davranışını etkileyerek verimlilik ve tatmini de olumlu veya olumsuz etkileyecektir.
Anlamsız, gereksiz olarak algılanan kurallar koyan, üretim artışı için aşırı baskı uygulayan
yönetici ve gözetimciler astları için önemli bir stres kaynağıdır. Bu tür davranışlar, gerek
bireylerin gerek grupların amaçlarının örgüt hedefleriyle bütünleşmesini önleyerek, verimliliği
ve tatmini olumsuz olarak etkileyecektir.
Biçimsel önderleri tanımlarken kullandığımız yönetici ve gözetimci terimlerinin
anlamlarını burada vermekte yarar var. Gözetimci terimi, başkalarını yönetmeyen kişilerin
yönetiminden sorumlu olan ve şef, ustabaşı, formen gibi unvanlarla görev yapan kişileri ifade
eder. Yönetici terimi de başkalarını yöneten kişilerin yönetiminden sorumlu olan kişileri ifade
etmektedir.

1.13.1.4. Örgütsel Özellikler
İKY üzerinde doğrudan etkisi olan iç çevre faktörlerinin dördüncüsü örgütün kendisi ve
taşıdığı özelliklerdir. İKY’nin işlev ve çalışmalarını doğrudan etkileyecek bu özelliklerin en
önemlileri ise şunlardır:


Üst yönetim



Örgüt büyüklüğü



İş kolunun türü



İş kolunun büyüklüğü



Örgütün büyüme durumu



Örgütün bulunduğu sektör (Kamu veya özel)



Farklılaşma derecesi



Örgütsel iklim
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Üst Yönetim
Üst yönetim örgütle ilgili tüm stratejik kararları veren organdır. Dolayısıyla İKY’nin
örgütte hangi rolü oynayacağı, hangi konumda olacağı üst yönetimin İKY’ye verdiği öneme,
bu konudaki bilincine bağlıdır. İKY stratejik kararların alınmasına, politikaların
oluşturulmasına katkıda bulunuyorsa işlev ve çalışmaları da bunları yansıtacak şekilde
olacaktır.
Örgüt Büyüklüğü
İKY, bir anlamda büyüme ve işlevsel farklılaşmanın sonucudur. Birkaç kişinin çalıştığı
bir örgütte İKY’nin işlev ve çalışmalarını yürütmek için ayrı bir bölüme bile gerek
olmayacaktır. Yine küçük örgütlerde insan kaynaklarına yönelik, yetiştirme-geliştirme,
planlama gibi, bazı işlev ve çalışmaların hiç olmadığı da görülmektedir. Küçük örgütlerde İK
bölümünün tüm işlev ve çalışmalarını yürütmek için bir veya iki kişi yeterli olabilecekken,
büyük örgütlerde her bir işlev uzmanlık düzeyinde bir örgütlenme gerektirir.
İş Kolu Türü
Örgütün büyüklüğü kadar içinde yer aldığı iş kolunun türü de İKY işlev ve çalışmalarını
etkileyecektir. Örneğin, banka, sigorta, turizm, sağlık vb. hizmete yönelik iş kollarında bulunan
örgütlerdeki İKY işlev ve çalışmaları imalata yönelik iş kollarında bulunan örgütlerden daha
farklı olacaktır. Son 10 yılda gelişen bankacılık, turizm gibi iş kollarında nitelikli eleman talebi
de artmıştır. Bu ve benzeri türdeki iş kollarındaki örgütlerde İKY’nin bazı işlevleri daha önem
kazanacaktır. Yapılan araştırmalar ve gözlemler hizmete yönelik iş kollarında eğitim-geliştirme
işlevine giderek daha fazla kaynak ayrıldığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde de dört sektör
arasında eğitim ve geliştirmeye ilişkin politikaların varlığı ve eğitim bütçesi olan işletmeler
aynı sıra ile bankacılık, ilaç ve konaklama sektöründeki işletmelerdir.
Örgütün Büyüme Durumu
Örgütler kurulur, gelişir ve büyürler. Gelişmenin, büyümenin hızı kuşkusuz her örgütte
aynı olmayacaktır. Ancak örgütsel büyüme aynı zamanda değişim demektir. Başarılı olarak
büyümenin önündeki en büyük engel ise işgörenlerin değişime uyum yetersizliğidir.
Dolayısıyla işgörenlerin de büyümenin neden olacağı değişikliklere uymaları gerekecektir.
İşgören tutum ve davranışlarının da değişimin gerektirdiği koşullara uyması için değişmesi
gerekir. İşgörenlerce amacı tam olarak algılanmayan değişim kuşku ve tedirginlik yaratacaktır.
Bu durum değişime karşı, bilinçli veya bilinçsiz, bir direniş yaratacaktır.
Büyüme hızlı ise İKY’nin önemli ancak acil olmayan bazı işlevleri ihmal edilirken bazı
işlevleri de aşırı bir iş yükü ile karşılaşır. Büyümekte olan bir örgütte iş gücü talebi de artacaktır.
Hızlı gelişen bir büyüme ortamında bu taleplerin acilen karşılanması gerekir. Bu durumda
kadrolama (staffing) işlevi ağır bir yük altında kalacaktır. En iyi elemanı seçmek için uğraşacak
zaman, aciliyet nedeniyle yoktur. Bu yüzden yanlış seçim yapma olasılığı daima yüksek
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olacaktır. İşgören taleplerinin hızla karşılanması gerektiğinden eğitim-geliştirme çalışmalarına
zaman ayrılamayacaktır.
Örgütün Bulunduğu Sektör
Bir örgütün özel veya kamu sektöründe olması da İKY işlev ve uygulamalarını etkiler.
Kamu örgütlerinde İKY’ye ilişkin işlev ve uygulamaları büyük ölçüde yasalarla belirlenmiş
kesin kurallar çerçevesinde yürütülür ve değişiklikler karşısında kolayca esneklik gösterilemez.
Özel sektör örgütlerinde duruma göre hareket edilir. Değişikliklere daha kolay uyum
gösterilebilinir. En önemlisi İKY açısından kamu sektöründe gerek üst yönetim gerek de İK
bölüm ve yöneticileri hemen hemen hiç inisiyatif sahibi değildirler. Tablo 2’de özel ve kamu
sektör örgütlerinde bazı İKY uygulamalarının farkları görülmektedir.
Tablo 2: Kamu ve Özel Sektör Organizasyonlarında İKY Uygulamaları
İKY
UYGULAMALARI

Planlama

KAMU SEKTÖRÜ

ÖZEL SEKTÖR

Zorunlu değildir. Her
organizasyon bünyesine göre
Devlet bütçesine bağlıdır. Merkezi
plan yapabilir. Genellikle
ve biçimsel planlama
küçük organizasyonlarda bu
işlev olmayabilir.
Eleman temini, alımı yasalarla
belirlenen katı kurallara
bağlanmıştır. İhtiyaçlar ve
karşılanması arasında süre uzun
olabilir. İşler ve mevkiler kesin
olarak tanımlanmıştır.

Kuralları kendi belirler.
İhtiyaçlar en kısa sürede
karşılanır. İşler ve tanımları
ihtiyaç ve duruma göre
değişebilir.

DeğerlemeÖdüllendirme

Elemanların terfilerinde kıdem
kriteri çok önemlidir. Belirli
süreleri tamamlayan elemanlar
sicilleri temiz ise otomatik olarak
yükselir. Ücret-maaş ve diğer
haklar yasalarla belirlendiğinden
üst yönetim ve IKY bu alanda
inisiyatif sahibi değildir.

Performans önemlidir.
Organizasyonlar kendi
değerleme yöntemlerini
geliştirebilir. Ücret-maaş ve
diğer haklar piyasa
koşullarına göre pazarlıkla
belirlenebilir. İKY bu alanda
amaçları ile bütünleşen
stratejiler geliştirebilir.

YetiştirmeGeliştirme

Yetiştirme-geliştirme
uygulamaları da önceden
belirlenmiş esas ve kalıplara göre
yürütülür. Değişimlere zamanında
tepki veremez.

Hedef ve amaçlara uygun ve
ihtiyaçları karşılayacak
şekilde oluşturulur.

Kadrolama
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Farklılaşma Derecesi
Farklılaşma derecesi bir örgütteki faaliyetlerin farklılığını ifade etmektedir. Bazı
örgütlerde birden çok faaliyet alanı olabilir. Örneğin, bir örgüt aynı anda hem imalat hem de
ticaret alanlarında faaliyet gösterebilir veya birbirinden farklı imalat faaliyetlerinde bulunabilir.
Dolayısıyla farklı faaliyetler İKY işlev ve uygulamalarının da farklılaşmasını gerektirecektir.
Örgütler farklı alanlarda faaliyet gösterdiği ölçüde, ihtiyaç duyacakları iş gücü
nitelikleri de farklılaşacaktır. Örgütün bazı birimlerinde az veya yarı vasıflı elemanlara ihtiyaç
duyulurken, diğer birimlerde profesyonel ve yüksek nitelikli eleman ihtiyacı olabilir. Farklı
nitelikli elemanların ihtiyaçları, beklentileri, değer yargıları da büyük bir olasılıkla, farklı
olacağından İKY işlevlerindeki uygulamaların da buna göre uyarlanması gerekir.

1.13.1.5. Dış Çevre Faktörleri
İç çevre faktörleri bir anlamda örgütün kendisidir, dolayısıyla İKY açısından etkileri de
her örgütün kendisine özgü olarak değişik olacaktır. Dış çevre faktörleri ise örgüt sınırları
dışında olduğundan, örgütler İKY işlev ve uygulamalarını bunlara uyarlamak zorundadır.
Dış çevre faktörlerinin dış iş gücü, dış kaynaklar, düzenleyiciler ve rakiplerden
oluştuğunu daha önce belirtmiştik. Şimdi bu faktörler ile İKY arasındaki etkileşimi daha
ayrıntılı olarak görelim.
Dış iş gücü
Dış iş gücü terimi, örgütlerin yararlanabileceği potansiyel insan kaynaklarını ifade
etmektedir. Çalışma ekonomisindeki tanımıyla faal nüfus olarak da ifade edebileceğimiz dış iş
gücünün bazı demografik nitelikleri İKY’ni etkileyecektir. Dış iş gücünün bazı nitelikleri
İKY’nin işlev ve uygulamalarının belirleyicisi olabilir. İKY açısından dikkatle izlenmesi
gereken bu nitelikler ise şunlardır: eğitim durumu, yaş, cinsiyet, katılım oranı.
Ülkemizin iş gücü yapısına genel olarak baktığımızda, düne kıyasla günümüz iş
gücünün daha fazla eğitim aldığını söylemek mümkündür. Ancak bu eğitimin örgütlerin ve
işletmelerin iş gereklerini tam olarak karşılamadığı da bir başka gerçektir. Örneğin, hızla
gelişen turizm, bankacılık vb. hizmet iş kollarında nitelikli eleman açığı bulunmaktadır. Dış iş
gücündeki nitelik yetersizliği, İKY açısından, eğitim-geliştirme işlevine önemli kaynak
ayırmayı gerektirecektir (Örnek 2’yi bu açıdan tekrar inceleyin).
Aile yapıları değişmektedir. Eşlerin ikisinin de çalıştığı çekirdek aile sayısı giderek
artmaktadır. Kadınların faal iş gücü içindeki oranı yükselmektedir. Ülkemizde de hizmetler
sektöründe çalışan kadınların oranı kayda değer biçimde artmıştır. Henüz eşit dağılımdan çok
uzak bir durum olsa bile, beyaz yakalı işlerde çalışan kadınların sayısı da artmıştır. Bilimsel ve
teknik işlerle profesyonel hizmetlerde çalışanlar arasında kadınların payı 1990’lı yıllarda
%30’dan %35’e, idari personel içindeki payı ise %32’den %37’ye çıkmıştır. ABD ise 2007
rakamlarına göre aktif iş gücü içinde kadınların oranı %46’dır. Kadınların eskisine kıyasla daha
fazla eğitim alması ve giderek artan oranlarda iş gücüne katılması özellikle kentlerde
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yoğunlaşan çekirdek aile yapısına da yeni bir nitelik getirmiştir. Çift kariyerli aile olarak
tanımlanan bu yapıda aile üyelerinin ikisi de aynı veya farklı bir kariyere sahiptir ve yine aynı
veya farklı kurumlarda çalışmaktadır. İş gücünde bu tür aile yapısının çoğalması İKY açısından,
özellikle 90’lı yıllarda, yeni strateji ve uygulamaların hayata geçirilmesine neden olmuştur.
Gerek kamu gerekse özel sektördeki organizasyonlar nitelikli elemanlarını kaybetmemek için
başka bir coğrafi bölgeye gitmeyi gerektiren terfi ve/veya nakillerde kariyeri olan veya
değiştirmeden etkilenecek diğer aile üyesi için de çeşitli stratejiler oluşturmak ihtiyacını
duymuşlardır. Özellikle küreselleşen bir ortamda çalışanların yer değiştirmeleri çoğu kez ülke
değiştirmeyi de gerektireceğinden organizasyonlar ve İKY bu konuda duyarlı olmak
durumundadır. Örneğin 90’lı yıllarda ABD silahlı kuvvetlerinde çift ordu kariyerli 36000 subay
ve asker bulunmaktaydı ve Evli Ordu Çiftleri Programı bu durumdaki çiftleri
görevlendirmelerde aynı yere vermeye gayret etmeğe çalışıyordu. Yapılan araştırmalar uzun
süre eşlerinden ayrı kalacak şekilde farklı bölgede görevlendirilen erkek subayların üçte birinin
orduyu ve kariyerlerini bırakacaklarını ortaya koymuştu. İşgören tatmin ve bağlılığını arttırmak
ve değerli elemanları kaybetmemek için organizasyonlar gerekirse diğer aile üyesinin
kariyerine uygun iş de ayarlamaya kadar çeşitli destek programlarını İKY stratejileri ile
bütünleştiriyorlar (Bkz. örnek 4).
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Uygulamalar
1970’lerde İsveç'in önde gelen motorlu araçlar üreticisi olan VOLVO şirketi otomobil
fabrikalarındaki yüksek iş gücü devri ve devamsızlıktan rahatsız olmaya başlamıştı. İşe giren
gençler kısa bir süre sonra ayrılıyorlar ve yerlerine yeni eleman almak gerekiyordu. Bu durum
piyasada kaliteli ve güvenilir bilinen VOLVO otomobillerinin imajını da olumsuz
etkileyebilecek bir boyuta ulaşmak üzereydi. Çünkü, sürekli olarak önemli bir bölümü değişen
iş gücü, ürün kalitesinde de düşmeye yol açacaktı. İşgörenlerin işe girdikten kısa bir süre sonra
ayrılmalarının nedeni ne olabilirdi? Sorunun ücret yetersizliğinden kaynaklanmadığı kısa bir
sürede görülmüştü, çünkü VOLVO, iş kolu ve ülke düzeyinde, ortalamanın üstünde bir ücret
politikası izlemekteydi. Yapılan daha kapsamlı araştırmalar iş gücü devri sorununun yapılan
işin niteliğinden kaynaklandığını ortaya koymuştu. Kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla
daha çok eğitim almış İsveçli genç işgören için günde altı saat önlerinden geçen üretim
bandındaki bir ürüne ne işe yaradığını bile tam bilemediği bir parçayı takmak iş olarak
benimsenmiyordu. Başka bir ifadeyle gençler böyle bir işi anlamsız, sıkıcı ve basit olarak
algıladıkları için, ücret ne denli yüksek olursa olsun, girdikleri bu tür işlerden kısa bir süre sonra
ayrılıyorlardı. VOLVO bunun üzerine fabrikalarından birinde üretimde bant sistemini tamamen
değiştirerek otomobil üretimi için küçük iş grupları oluşturdu. Bu gruplar bir otomobilin belirli
bir bölümünün en baştan en sona kadar üretiminden sorumluydular. Böylece grubu oluşturan
işgörenler çalışmalarının ne anlama geldiğini, sonuçlarının ne olduğunu görebiliyorlar ve
sonuçlarla gurur duyabiliyorlardı. Daha sonra yapılan araştırmalar, yeni sistemin uygulandığı
fabrikada gerek iş gücü devri gerek devamsızlık oranlarının yüzde yüze yakın düştüğünü ve
ürün kalitesinde de önemli gelişmeler olduğunu ortaya koymuştu.
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Uygulama Soruları
1.

Çevresel değişimlerin İKY’yi nasıl etkileyeceğini örnek vererek tartışın.

2. Yasaların İKY üzerindeki etkisini tartışın. Emek yoğun yatırımların Güney Asya
ve benzeri ülkelere kaydırılmasının yasalarla ilişkisi olabilir mi?
3.

“Her yönetici aynı zamanda bir İKY yöneticisidir.” ifadesini açın.

4.

İş hukukumuzu oluşturan yasaların İKY’ye müdahale ve etkilerini tartışın.

5.

Çift kariyerli aile yapısı İKY’yi nasıl etkileyebilir? Tartışın.

6. Çevrenizdeki bir işletmenin(lerin) insan kaynakları yöneticisi(leriyle) bir görüşme
yaparak işletmenin İKY açısından hangi konumda olduğunu saptamaya çalışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan kaynakları yönetimi kavramı tanıtıldı ve insan kaynakları
yönetiminin amacı ve önemi üzerinde duruldu. Ayrıca İKY-personel yönetimi farkı, iş gücüyle
ilgili maliyetler, insan kaynakları yönetimini oluşturan işlevler ve insan kaynakları yönetiminde
sorumluluk konusu incelendi.
Bölümün ikinci kısmında ise günümüzde insan kaynaklarının etkin kullanılmasının
önemini vurgulayan sorunlar ve İKY’yi etkileyen iç ve dış çevre faktörleri incelendi. İlgili
faktörlerden bireysel nitelikler, iş özellikleri, bireyler arası ilişkiler, örgütsel özellikler ve dış
çevre faktörleri üzerinde ayrıntılı şekilde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimin temel amaçlarındandır?
a) Kârlılığı artırmak
b) İş yaşamının niteliğini yükseltmek
c) Ekonomik refah sağlamak
d) Yeni pazarlar bulmak
1) Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden biri değildir?
a) Performans değerleme
b) Ödüllendirme
c) Gözetleme
d) Koruma
2) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
a) Örgüt içinde konumu üst yönetim kademesindedir.
b) Emir komuta yetkisi söz konusudur.
c) Örgütün rekabet edebilirliğine doğrudan katkıda bulunur.
d) Daha çok alt kademe çalışanlara yöneliktir.
3) Aşağıdakilerden hangisi İKY’yi etkileyen iç çevre faktörlerinden biridir?
a) Rakipler
b) Bireysel nitelikler
c) Kurallar ve düzenleyiciler
d) Piyasadaki iş gücü
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4) Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin etken kullanımının olumlu sonuçlarından biri
değildir?
a) İş gücü devir oranının artması
b) Devamsızlık oranının düşmesi
c) Hatalı üretimin azalması
d) Ürün niteliğinin yükselmesi

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)d, 4)b, 5)a
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2. İŞ ANALİZİ



Bu bölüm Prof. Dr. Gönen İ. DÜNDAR tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İş Analizi Evreleri
2.2. İş Analizi Sürecinde Veri ve Bilgi Toplama Yöntemleri
2.3. İş Analizi Bilgilerinden Yararlanılması
2.4. İş Tanımı, İş gerekleri, İş Dizaynı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İş analizinden elde edilen bilgi türleri nelerdir? Açıklayınız.
2. İş analizi sürecinde hangi veri ve bilgi toplama yöntemlerinden yararlanılır?
3. İş analizi sonucunda elde edilen bilgilerden, insan kaynakları yönetimi karar
süreçlerinde nasıl yararlanılır?
4. İş dizaynı teknikleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İş analizi

İşlere ilişkin görev ve
sorumlulukların belirlenmesi

Okuyarak

İş analizi

İşlere doğru kişilerin yerleştirilmesi

Okuyarak

İş analizi

İnsan kaynakları yönetimi
işlevlerinde iş analizden elde edilen
bilgilerinden nasıl yararlanılacağı
konusunda bilgi vermek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İş analizi



İş tanımı



İş gerekleri



İş dizaynı teknikleri
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Giriş
İş analizi, iş ve çalışma koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin toplanmasıdır. Gözlem,
görüşme, anket ve benzeri yöntemlerle işlere ilişkin veri ve bilgilerin toplanması sürecidir.
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin birçok kararda, iş analizi sonucunda elde edilen bilgilerden
yararlanılır. İş analizinden sonra, iş tanımları oluşturulur. İş tanımı, o işte çalışacak kişinin
görevlerini, sorumluluklarını, çalışma koşullarını ve iş yapma biçimlerini belirtmektedir. İş
gerekleri de iş tanımlarından hareketle hazırlanır ve o işte çalışacak kişide bulunması gereken
asgari nitelikleri belirtir.
İnsan kaynakları planlaması, temin ve seçim, eğitim-geliştirme, performans ve kariyer
yönetimi sistemi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da iş analizinden elde edilen bilgilerden
yararlanılır.
İşletmelerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, iş analizi çalışmalarına gereken
özeni göstermeleri ve belirli aralıklarla bu uygulamaları gözden geçirip, güncelleştirmeleri
gerekmektedir.
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2.1. İş Analizi
İnsan kaynakları yönetimi alanında iş analizi önemli bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kısaca, iş ve çevresi ile ilgili ayrıntılı bilgilerin toplanması olarak nitelendirebileceğimiz
iş analizinden elde edilen veri ve bilgilerden, insan kaynakları yönetim süreçlerinde etkin
biçimde yararlanılmaktadır. İş analizi bir işin niteliğini, gereklerini ve çalışma koşullarını çeşitli
yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışmadır. İş analizi bir işin önemli yönlerini ortaya koyarak,
o işi tanımlama ve çözümleme sürecidir.
1900’lü yılların başında F. Taylor iş ve yöntem araştırmaları yardımıyla işletmelerin
karşılaştıkları çeşitli sorunlara çözüm ararken, parça başı ücret sistemi, iş değerlendirme,
işgören seçim ve yerleştirme teknikleri, çalışanların denetimi konularını bilimsel olarak ele
almıştır. Bu çalışmaların başlangıç aşamasını ve temelini de iş analizleri oluşturmuştur. Daha
sonraki yıllarda iş analizi uygulamaları ilgi azalmış olsa da 1960’lı yıllarda psikolog ve davranış
bilimcilerin örgütsel araştırmalarda iş değişkenine odaklanmaları nedeniyle, konu yeniden
önem kazanmıştır. 1980’li yılarda yapılan araştırmalar, iş unsurunun örgütsel yaşamdaki
önemini ortaya koymuş, bu durum da konunun daha geniş bir açıdan ve farklı boyutlarıyla ele
alınmasına neden olmuştur.

2.1.1. İş Analizinden Elde Edilen Bilgi Türleri
İş analizi bilgi toplama evresinde, çeşitli yöntemler aracılığıyla, farklı nitelikte bilgiler
toplanmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılan bu bilgi türlerini
şu şekilde belirtebiliriz;


İşe İlişkin Görevler:

-

İşin genel amaçları

görevler

Yerine getirilmesi gereken günlük görevler, belirli periyotlarda (haftalık, aylık…)

-

Olağanüstü durumlarda, ender olarak yerine getirilecek görevler

-

İşin karmaşık ve zor yanları



İşin Gerektirdiği Sorumluluk:

-

Malzeme, ekipman vb. değerlere ilişkin sorumluluğun türü ve genişliği

-

Diğer çalışanların güvenliğine ilişkin sorumluluk

-

Doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olunan ast sayısı

-

Sorumlu olunan astların unvanı
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-

Karar verme yetkisinin türü ve genişliği



İşte Kullanılan Makine, Ekipman, Araç, Materyaller:

-

Kullanılan makine, ekipman ve gerektirdiği uzmanlık düzeyi

-

Kullanılan araçlar ve gerektirdiği uzmanlık düzeyi

-

Kullanılan materyaller, bunların nasıl kullanılacağı ve bunlarla ne yapıldığı



İş Üzerindeki Denetim:

-

İşin nasıl yapılacağını belirten talimatlar ve bunların kimden alındığı

- Başkaları tarafından denetlenen görevler, bunların nasıl ve kimler tarafından
denetlendiği
-

Üste danışılarak alınması gereken kararlar

-

Uygulanan politika ve prosedürler



Başarı Standartları:

-

Çıktı gerekleri

-

Kalite gerekleri

-

Uyulması gereken zamanlama



Diğerleri ile İlişkiler:

-

Meslektaşlar ve diğer organizasyon çalışanlarıyla bağlantı kurma sıklığı ve türü

-

Organizasyon dışındaki kişilerle bağlantı kurma sıklığı ve türü

-

Organizasyon içinden ya da dışından kişilerle hangi durumlarda temas kurulacağı

-

Normal bir iş gününde temas hâlinde olunan kişiler



Organizasyonel İlişkiler:

-

İlk amirin unvanı

-

Çalışılan departman ya da birimin adı

-

Tabi olduğu denetim türü

-

Uyguladığı denetim türü
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-

Daha önce yapılan iş (organizasyonda çalışılan yer, pozisyon)

-

Bundan sonra yapılabilecek iş ya da gidebileceği pozisyon



Fiziksel Faktörler ya da İş Çevresi:

-

Oturarak, konuşarak veya ayakta geçen zaman oranları

-

Gereken fiziksel gücün türü ve düzeyi

-

İşin yapıldığı yerin fiziksel koşulları

-

Tipik çalışma biçimi (fazla mesailer dahil)

-

Sıkıntı ve yoğunluk yaratan iş faktörleri



Eğitim, Deneyim ve Kişisel Gerekler

-

Gereken en az okul eğitimi

-

Gereken özel kurslar

-

Gereken lisans ya da sertifikalar

-

En az deneyim düzeyi

-

Konuşma becerisi, düşünsel ya da teknik beceriler gibi kişisel özellikler

-

İş gereken diğer karakteristik özellikler

2.1.2. İş Analizinin Kullanım Amaçları
İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinde, iş analizlerinden nasıl yararlanıldığını şu şekilde
açıklayabiliriz:
 İnsan Kaynakları Planlaması: İşletmenin ileride ihtiyaç duyacağı personel
niteliklerini belirleyerek, yedekleme planlarını oluşturmak.
 İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi: İş analizi sonucunda oluşturulan iş
tanımlarından hareketle, o işte çalışacak kişide bulunması gereken en az nitelikler/yetkinlikler
ortaya konacaktır. Personel seçim kriterlerinin doğru ve açık biçimde belirlenmesi, gerekli olan
kişilerin işletmeye alınmasına olanak tanıyacaktır.
 İnsan Kaynakları Geliştirme: İş analizinden elde edilen bilgilerden hareketle,
çalışanların nitelikleri ile iş gereklerinin karşılaştırılması sonucunda eğitim ihtiyacı
belirlenecektir. Eğitim programları bu ihtiyaç doğrultusunda tasarlanıp, gerçekleştirilecektir.
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 Performans Değerlendirme: İş tanımlarından hareketle, o işte çalışan kişinin
başarısını belirleyecek performans standartları belirlenir.
 Ücret Yönetimi: İş değerlendirme; işletmedeki işlerin belirli faktörler itibarıyla
birbirleriyle karşılaştırılarak, önem ve güçlük derecelerinin nisbi (göreceli) olarak
belirlenmesini ifade etmektedir. Bu değerlendirme, iş tanımlarındaki bilgilerden hareketle
belirlenecektir.
 İş Sağlığı, Güvenliği: İş analizinde çalışma koşulları, iş kazaları ve meslek
hastalıkları ile ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda, çalışma ortamının daha güvenilir ve
sağlıklı bir hâle getirilmesi söz konusu olacaktır.

2.1.3. İş Analizi Evreleri
İş analizi sürecinde çeşitli aşamalar söz konusudur:


İş analizine hazırlık evresi



İş analizini yapacak personelin seçimi ve eğitimi



İş analizi sürecinde veri ve bilgi toplama yöntemleri



İş analizi bilgilerinden yararlanılması

2.1.3.1. İş Analizi Hazırlık Evresi
İşletmelerde iş analizi çalışmalarına başlamadan önce, böylesi bir uygulamaya neden
gerek duyulduğunun açıkça belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle organizasyon yapısının iyi
incelenmesi ve birtakım sorularında cevaplandırılması gerekmektedir. Bu sorular;


Hangi bilgiler toplanacak?



Hangi yöntemler kullanılacak?



Analizi kimler yapacak?



Organizasyonun temel amaçları nelerdir?



İş gücü, malzeme ve süreç olarak girdilerin kullanım ilkeleri nelerdir?



Ürün veya hizmet olarak çıktılarda izlenen politikalar nelerdir?



İş analizi sonuçlarından hangi uygulamalarda yararlanılacaktır?

Buradan elde edilecek cevaplar, iş analizin genel çerçevesini ortaya çıkaracaktır.
Çalışanlara, bu tür bir çalışmanın gerekli olduğunu ve sonucunda gerek çalışma ortamına
gerekse kendilerine nasıl katkı sağlayacağını, somut bir şekilde açıklamak gerekmektedir.
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Çalışanların, iş analizi uygulamasını benimsemelerini sağlamak lazımdır. Çalışanlardan işe
ilişkin gerekli bilgileri toplamak ancak bu yolla gerçekleşecektir. Çalışan, bu çalışma
sonucunda işini veya pozisyonunu kaybedeceği endişesine kapılabilir. Bu en önemli sorundur
ve geçmişte yaşanmış olumsuz deneyimler, bu kaygıyı arttırabilir. Çalışmalara başlamadan
önce, çalışanlara olası sonuçların ne olabileceği aktarılmalı, yaptıkları işlerine ilişkin doğru ve
tam bilgileri vermelerini konusunda ikna edilmelidirler.

2.1.3.2. İş Analizi Yapacak Personelin Seçimi ve Eğitimi
İş analizi çalışmalarını yürütecek kişilerin belirlenmesinde, organizasyonun özellikleri
ve çalışanların profili etkili olacaktır. Çalışan sayısı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör,
işlerin sayısı ve özellikleri, daha önce iş analizi çalışmalarına katılmış personel sayısı gibi
parametreler bu konuda belirleyici olacaktır. İş analistleri; organizasyon içinden, organizasyon
dışından veya organizasyon içinden ve dışından karma bir grup tarafından gerçekleştirilebilir.
Üç uygulamanın da üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır.
İş analizinde, işi yapan kişi değil, iş analiz edilmektedir. İş analistinin bu konuya
mutlaka dikkat etmesi ve duygularını işine karıştırmaması gerekmektedir. Bir başka deyişle iş
analistinin kişisel özellikleri ve yetenekleri çok önemlidir.
Bir iş analistinde olması gereken yetenekleri şu şekilde sıralayabiliriz:


Kişisel özellikler
- Tarafsız olma
- Kendine güven
- Samimi olma
- Uyum yeteneği
- İletişim yeteneği
- Anlayışlı ve sabırlı olma
- Esnek olma



Düşünsel özellikler:
- Planlama ve uygulama yeteneği
- Verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği
- Kelimeleri anlama ve etkin olarak kullanabilme becerisi
- Kısa ve net yazabilme becerisi
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- Kendi başına çalışabilme becerisi
İş analisti sayısının da optimumu biçimde belirlenmesi gerekmektedir. İşyükünün az ya
da çok olması, çalışmanın gidişini olumsuz yönde etkileyebilecektir. İşletme içinden
görevlendirilecek kişilere gerekli eğitimin verilmesinin de unutulmaması lazımdır. Analistlerin,
organizasyon yapısı ile işler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu
kişilerin iletme süreçlerinin nasıl işlediği konusunda da bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Öte yandan karma bir çalışma söz konusu ise işletme içi ve dışı analistlerin birlikte,
uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

2.1.3.3. İş Analizi Sürecinde Veri ve Bilgi Toplama Yöntemleri
İş analizinde kullanılan belli başlı veri ve bilgi toplama yöntemleri şunlardır:
 Gözlem Yöntemi: Bu yöntemde iş analizi yapan kişi, işi fiilen yapan personelin
davranışlarını, işi nasıl yaptığını gözlemler. Çalışma ortamı, kullanılan araç, gereç konusunda
bilgi sahibi olur. Gözlem yöntemi, iş analizi bilgi toplam sürecinde tek başına yeterli olmaz,
diğer yöntemlerle de desteklenmesi gerekmektedir. Gözlem yöntemiyle bilgi toplama sürecinde
dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde belirtebiliriz.
- Gözlem öncesi, mevcut bilgi ve belgeler incelerek, işle ilgili genel bir kanıya sahip
olunmalıdır.
- Gözlem sırasında sistematik olarak not alınmalı ve zaman içinde gereken
düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
- Aynı işi yapan birden fazla kişi gözlemlenmelidir.
- Gözlem sırasında elde edilen bilgiler, çalışanın ilk üstü ile paylaşılarak, eksik
noktalar tamamlanmalıdır
 Görüşme Yöntemi: İş analizi yapılırken başvurulması gereken en önemli yöntem,
görüşme yöntemidir. Aynı işi yapan belirli sayıdaki kişi ile görüşme yapılmalıdır. İşi yapan
kişiye sabah işe geldiğinde itibaren işten çıkana kadar neler yaptığının sorulması
gerekmektedir. Günlük yaptığı işlerin yanı sıra, belirli dönemler itibarıyla yapması gereken
işlerin de öğrenilmesi gerekir. İş analizi yapan kişi bunları not alır ve bu bilgiler yine ilk üstle
paylaşılır.
 Anket Yöntemi: İşletme düzeyinde standart bilgi toplanmasını sağlayan bu
yöntemle çok sayıda çalışana ulaşılabilmesi, mülakat ve gözlem yöntemlerinin maliyet ve
zaman sakıncalarını ortadan kaldırır. İş analiz formunun (anketin), işlerle ilgili tüm detayları
içerecek biçimde hazırlanması gerektiğinden, geliştirilmesi kolay değildir. Bu yönteminin daha
doğru sonuçlar verebilmesi için mülakatla desteklenmesi gerekmektedir.
İş analiz formuyla elde edilecek bilgileri şu şekilde belirtebiliriz:
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 İşin adı
 Bağlı bulunduğu birim
 İlk üst
 İşin genel fonksiyonları
 Doğrudan işi yapan kişinin sorumluluğu altında olan temel görevler ve bu görevlerin
ne sıklıkta yapıldığı
 Periyodik görevler
 İşi yapanın yapması gerektiği hâlde başkaları tarafından yapılan görevler
 İşi yapana ait olmadığı hâlde yaptığı görevler
 İşi yapanın denetimi altındaki astlar ve bunlara ilişkin faaliyetler
 İş gereği, işletme içinde ve dışında iletişim/iş birliği içinde olunması gereken
birimler/kadrolar
 İşin gerektirdiği bedensel ve zihinsel çaba (%)
 İş gereklerini karşılayabilmek için gereken eğitim alanı ve düzeyi
 İş gerekleri karşılayabilmek için lazım olan sertifikalar
 İşi gerektiği gibi yapabilmek için olması gereken tecrübe süresi
 İşi yaparken uğranabilinecek iş kazaları ve olası sonuçları
 Çalışma yerinin özellikleri ( ısı, nem, gürültü, aydınlatma… )
 Kullanılması gereken makine ve teçhizat
 Bu pozisyona gelene kadar çalışılması gereken işler ve buradan sonra gidilebilecek
pozisyonlar
Bunun yanı sıra işletme kayıtlarının, faaliyet raporlarının incelenmesi ve daha önce o
işte çalışmış deneyimli personelle görüşme yolu ile de işe ilişkin bilgilerin pekiştirilmesi
mümkündür.

2.1.3.4. İş Analizi Bilgilerinden Yararlanılması
İş Tanımı: İş analizi ile elde edilen bilgilerin, sistematik olarak düzenlenmesi ile iş
tanımları oluşturulur. İş tanımları üç ana bölümden oluşur:
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 İşin Kimliği: Bu bölümde işin adı, kodu, işin bağlı olduğu departman ve yönetici, iş
tanımın hazırlanma tarihi gibi bilgiler yer alır.
 İşin Özeti: Bu bölümde işe ilişkin kısa bir bilgi aktarımı söz konusudur. İşin genel
bir çerçevesi belirtilir.
 Görev ve Sorumluluklar: Bu bölümde o işte çalışacak kişinin yerine getirmesi
gereken görev ve sorumluluklar belirtilecektir.
Hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle; işlerin yapısında, yöntem ve proseslerde
değişiklikler olmakta, ihtiyaç duyulan kişilerde aranan nitelikler/yetkinlikler değişmektedir. Bu
durum da iş tanımlarının belirli zaman aralıklarında tekrar ele alınıp, gözden geçirilmesini ve
güncelleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
İş tanımına ilişkin bir örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Örnek 6: İş/Görev Tanımı Formu
Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı, Ankara 2012, s.7071

Görev Tanımı: İş gerekleri (İş Şartnamesi) iş tanımlarından sonra, o işte çalışacak
kişide olması gereken en az niteliklerin/yetkinliklerin belirtildiği, iş gerekleri hazırlanır. İşin
gerektirdiği eğitim düzeyi, iş deneyimi, kişisel beceri ve yetenekler temel alınarak iş gerekleri
hazırlanır.
İş gereklerine (şartnamesi) ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir.
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Örnek 7: İş Gerekleri (Şartnamesi)
GÖREVİN ADI : İstihdam Servisi Şefi

KOD

DEPARTMAN : İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İŞ GRUBU :

:

EĞİTİM: Yüksek öğrenim. Sosyal bilimlerde ve tercihen iktisat ve sosyoloji dallarında
eğitim görmüş olmak. Bir yabancı dili personel idaresine ilişkin yayınları izleyebilecek
ölçüde bilmek. Ayrıca sanayi psikolojisi ve sanayi mühendisliği konularında bilgisi olmak
tercih sebebidir.
İŞ TECRÜBESİ: İstihdam faaliyetleri ile ilgili olarak işe alma, seçim, oryantasyon,
çalışmanın değerlendirilmesi, ilerleme ve iş değişiklikleri, işten ayrılmalar, Sosyal
Sigortalar ve İş Kanunu’nun getirdiği uygulamaları (SSK ile yazışma ve ilişkiler, personelin
viziteye çıkışı, istihbarat alanlarının izlenmesi ve yıllık izinlerin düzenlenmesi, toplu
sözleşmenin getirdiği uygulamaların yürütülmesi) yapabilecek ve yaptırabilecek
yetişkinlikte olması ve bu çalışmalarla ilgili istatistik, bilgileri düzenleyebilmesi.
TECRÜBE SÜRESİ: Asgari beş yıl İK departmanında iş tecrübesinde aranan konularda
çalışmış olmak.
YETENEKLER: Grup çalışmasını yürütebilme, iş birliği ve koordinasyon kurabilme ve
beşerî ilişkilerde başarılı olma. Servisinde yapılan çalışmaları geliştirici ve çeşitli bilgileri
derleyici.
CİNSİYET: Erkek veya bayan olabilir.
ASKERLİK: Erkek elemanlar askerlik görevini yapmış olmalıdırlar.
YAŞ GRUBU: 30-40
ALINACAK REFERANS:
KİŞİLİK:
ÇALIŞMA :

İş Dizaynı: Çalışanlar açısından yaptıkları iş çok önemlidir. İşini severek yapan kişiler
daha başarılı olmakta ve işlerinden duydukları tatmin artmaktadır. İşin özellikleri, toplum
içindeki saygınlığı, kişiye kariyer olanakları, gelişim fırsatları tanıması, çalışanların
performansını arttırıcı yönde bir etki yapacaktır. İşlerin tekdüze, basit, tekrarlı ve sıkıcı olması;
çalışanları fiziksel ve psikolojik açından olumsuz etkileyecektir. Yaptığı işin yaralı olmadığına,
değersiz olduğuna inanan insanın, motivasyonu düşecektir. Bu durum; devamsızlık, iletişim
bozukluğu, verim düşüklüğü, işten uzaklaşma gibi sorunları da beraberinde getirecektir.
Organizasyonlarda, bu durum karşısında birtakım önlemler almak zorunda
kalmaktadırlar. Bu süreçte; son yıllarda hem işin içeriğinin hem de işi yapan kişinin değişimini
ele alan iş dizaynı kavramı ortaya çıkmıştır. İş dizaynı, işin içeriği ile insan unsurunu optimum
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biçimde bütünleştirerek, hem işlerin tekdüzeliği kırmak hem de çalışanların niteliklerini,
yetkinliklerini iş ortamına aktarmalarını sağlayarak, verimliliklerini arttırmayı
hedeflemektedir. Burada çalışanın yeteneklerini ve becerilerini daha etkili/yararlı biçimde
kullanmasına olanak veren bu teknik, aynı zamanda kişisel gelişim konusunda çalışanı
yönlendirmekte ve yeni beceriler kazanmasına da katkıda bulunmaktadır.
Farklı iş dizaynı tekniklerinden söz etmemiz mümkündür:
İş rotasyonu: Çalışanın daha önceden belirlenmiş bir program dahilinde, belirli
sürelerle, yaptığı işin değişik faaliyetlerinde, görevlerinde çalışmasını ifade etmektedir.
Çalışanın işin tekdüzeliğinden kaynaklanan sıkıntısı azalır. İşin bütününü ve kendi yaptığı işin
bu bütündeki yerini görür. İşletmedeki yeri ve rolünü daha iyi anlar. Farklı bilgiler öğrenip, bir
bakış açısı kazanır. Bu teknikle aynı zamanda, işletme içi iletişimin gelişmesi söz konusu olur.
Öte yandan, iş rotasyonundan yönetici eğitim süreçlerinde de yararlanılabilir. İlerlemesi
muhtemel yönetici adaylarının farklı departmanlarda çalıştırılarak, değişik konularda bilgi
sahibi olması sağlanabilir. İşletmenin üst kademelerinde, uzmanlıktan ziyade, bütünü
görebilmek, bireyler arası ilişkileri yönetmek, koordinasyon gibi konular ön plana çıktığından,
bu tür bir eğitimin yararı göz ardı edilemez.
İş genişletme: İşe yatay olarak yeni görevlerin eklenmesini ifade etmektedir. İşte
değişiklik olmasına rağmen, yeni görevlerin eklenmesi, çalışana ek bir iş yükü oluşturacaktır.
Bu nedenle, bunun çalışan tarafından kabul edilmesi/benimsenmesi gerekmektedir. Burada
sorumluluk arttırılmadan, benzer nitelikteki görevlerin fazlalaştırılması söz konusudur.
İş zenginleştirme: Bu yöntemde, çalışana sorumluluklar verilerek, yaptığı iş üzerindeki
kontrol ve karar verme yetkisinin arttırılması hedeflenmektedir. Çalışan açısından bakıldığında,
işinin belirli ölçüde sahibi olmak, iş tatminini arttıracaktır.
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Uygulamalar
İŞ/GÖREV TANIM FORMU
KURUM: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SINIFI: Genel İdare Hizmetleri
UNVANI: Daire Başkanı
BİRİMİ: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
BAĞLI OLDUĞU UNVAN: Strateji Geliştirme Başkanı
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve işlemlerini,
Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları denetlemek.
İş/Görevi:
- Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve
uygulama çalışmalarını Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kurumun diğer birimleriyle
koordineli bir şekilde yürütmek.
- Avrupa Birliği mali yardım programları ve ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde
Kurumun görev alanına giren konularda projeler hazırlamak ve yürütmek, diğer birimler
tarafından hazırlanacak proje ve teklifleri inceleyerek değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
bu konularda Kurum birimleri arasında iş birliğini sağlamak.
- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların, Kurumun görev alanına giren
konularda düzenledikleri kurs, seminer, konferans, eğitim, staj ve toplantılarını izlemek,
bunlara katılmak veya katılımı sağlamak.
- Yurtdışında çalışmış ve çalışması bulunan vatandaşların sosyal güvenlikle ilgili hak
ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
- Kurumun uluslararası kuruluşlara üyelikle ilgili iş ve işlemleri yapmak, bu üyelikten
doğan taahhütlerini yerine getirmek, sosyal güvenliğe ilişkin gelişmeleri izlemek, toplantılarına
katılmak veya katılımı sağlamak.
- Ülkemizin uluslararası kuruluşlara üyeliğinden ve çok taraflı sözleşmelerden doğan
yükümlülükleri gereğince veya uluslararası kuruluşlardan ya da diğer ülkelerden doğrudan veya
diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Başkanlığa intikal eden bilgi talepleri kapsamında,
Kurumun görev alanına giren konularda, gerekli araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, gerekli
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raporları hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak ve bu konularda Kurum içi
koordinasyonu sağlamak.
- Yurtdışından gelen heyetlerin kabulü, ağırlanması ve bilgilendirilmesi ile ilgili
hazırlıklarda bulunmak.
- Yurtdışı kuruluşlarla ve yurtiçindeki temsilcilikleriyle gerekli her türlü iletişimin
kurulması işlemlerini yürütmek.
- Tüm yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
- Yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin olarak görev dönüşünde katılımcılar tarafından
düzenlenerek Başkanlığa gönderilecek raporları Kurum Başkanlığına ve Bakanlığın ilgili
birimine göndermek.
- Daire Başkanlığının iş ve işlemlerine ilişkin gerekli mevzuatın hazırlanmasını ve
yayımlanmasını sağlamak.
- Strateji Geliştirme Başkanı tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
YETKİNLİKLER:
Temel
- Gelişime ve Değişime Yatkınlık, - Proaktif Olma
Teknik
- Avrupa Birliği Projeleri Standartları Bilgisi, - Bütünsel Bakış, - Mevzuat Bilgisi ve
Uygulama
- Uluslararası Kuruluşlar Bilgisi
Yönetsel
- Değerler ve Etik, - Etkili İletişim ve İkna, - Liderlik, - Stratejik Yönetim, - Temsil
Yeteneği
- Toplantı Yönetimi
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Uygulama Soruları
1.

Siz de kendi işinize ya da bir yakınınıza ait görev tanımı geliştiriniz.

2.

Doğru, güncel iş tanımlarının, işletmelerin başarısında oynadığı rolü tartışınız.

3.

“İş analizinde işi yapanın değil, işin analizi yapılmalıdır.” ifadesini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; insan kaynakları yönetim sürecinde önemli bir ağırlığa sahip “İş Analizi”
konusu ele alınıp, incelenmiştir. İş analizinden elde edilen bilgilerden; hangi insan kaynakları
yönetiminde, nasıl yararlanılacağı anlatılmıştır. İş tanımı ve iş gereklerinden hareketle, “doğru
işe doğru adam” yerleştirilmesinin, gerek çalışanın memnuniyetini gerek ise işletme
verimliliğini artıracağının üzerinde durulmuştur.
İnsan kaynakları planlamasından; iş sağlığı, iş güvenliğinin sağlamasına kadar, birçok
konuda iş analizinden elde edillen verilerden yararlanılması, konunun önemini ortaya
koymaktadır. Bu nedenle, işletmelerin iş analizi uygulamalarına gereken önemi vermeleri
gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) İşlerin rutin, monoton, basit, sıkıcı ve tekrarlı hâle dönüşmeleri sonucunda
çalışanlarda meydana gelen iş tatminsizliği, ruhsal ve fiziksel yorgunluk, stres gibi sorunları
ortadan kaldırmak amacıyla işin içeriğinin (yapısının) değiştirilmesine yönelik çabalara ne
denir?
a) İş analizi
b) İş gerekleri
c) İş tanımı
d) İş dizaynı
e) İş standartları
2) Aşağıdakilerden hangisi iş tanımında yer almaz?
a) Çalışma koşulları
b) İşin özeti
c) İşin gerektirdiği gözetim
d) Görev ve sorumluluklar
e) Kişisel özellikler
3) İşletmedeki işlerin sistemli ve ayrıntılı bir biçimde incelenmesi ve işler hakkında
bilgi toplanması faaliyetine ne denir?
a) İş dizaynı
b) İş değerlendirme
c) İş analizi
d) İş tanımı
e) İş gerekleri
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4) Aşağıdakilerden hangisi iş analizi veri ve bilgi toplama yöntemlerinden biri
değildir?
a) İş değerlendirme
b) Mülakat
c) Gözlem
d) İşletme kayıtlarının incelenmesi
e) İş analiz formu
5) Aşağıdakilerden hangisi bir iş dizaynı tekniğidir?
a) İş gerekleri
b) İş tanımı
c) İş zenginleştirme
d) İş yükü analizi
e) İş gücü analizi

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)c, 4)a, 5)c
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3. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI



Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İnsan Kaynakları Planlaması Tanımı ve Amaçları
3.2. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Yöntemleri
3.3. İnsan Kaynakları Talep Tahmin Yöntemleri
3.3.1. Yargısal Yöntemler
3.3.2. Sayısal Yöntemler
3.3.3. Ayrıntılı Yöntemler
3.4. İş Gücü Arzının Belirlenmesi
3.5. İK İhtiyaçlarının Belirlenmesi
3.6. İş Gücü Arz ve Talebini Dengelemeye Yönelik Eylemlerin Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İnsan kaynakları planlaması tanımlayınız ve amacını belirtiniz.

2.

İKP sürecinin başlıca aşamalarının her birini kısaca açıklayınız.

3. İş gücü talebi ne demektir? İş gücü talebinin belirlenmesi için kullanılan başlıca
yöntemleri açıklayınız.

62

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan Kaynakları
Planlaması

İnsan kaynakları planlamasını
tanımlayabilmek ve amaçlarını
belirtebilmek

Okuyarak

İnsan Kaynakları
Planlaması

İnsan kaynakları planlamasının
başlıca aşamalarını açıklamak

Okuyarak

İş Gücü Talebinin
Belirlenmesi

İşletmenin iş gücü talebinin
belirlenmesine yönelik yargısal,
sayısal ve ayrıntılı yöntemleri
açıklayabilmek

Okuyarak

İş Gücü Arz ve
Talebinin Dengelenmesi

İş gücü arz ve talebini
dengelemeye yönelik eylemleri
planlayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İnsan kaynakları planlaması



İş gücü talebi



Talep tahmin yöntemleri



İş gücü arzı
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Giriş
İşletmelerin ve diğer örgütlerin en vazgeçilmez girdisi, insan (iş gücü, işgören)
unsurudur. Bir örgüt ya da işletmenin başarısı, gerekli maddi ve de beşerî kaynaklara yeterince
sahip olmasına ve bunlardan etkin olarak yararlanmasına bağlıdır. Maddi kaynaklardan etkin
biçimde yararlanılması da temelde insan unsuruna bağlı olduğundan, insan kaynaklarının
yeterliliği ve etkin biçimde yönetimi, örgütsel başarı açısından belirleyici faktördür.
Bu bağlamda; örgütün insan kaynakları (iş gücü) ihtiyaçlarının doğru biçimde
belirlenmesini amaçlayan İKP de önemli bir İKY işlevidir. Bu bölümde, sistemli ve biçimsel
olarak insan kaynakları planlamasının nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durulacaktır.
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3.1. İnsan Kaynakları Temin ve Seçim (Kadrolama) Süreci
İşgören temin ve seçimi, yönetim ve personel/insan kaynakları yönetimi yazınında
“kadrolama” (staffing), “personel temin/sağlama ve seçimi”, “seçme–yerleştirme”,
“personel sağlanması ve işe yerleştirilmesi”,“insan kaynaklarının tedariki (sağlanması)”
diye de adlandırılan önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevidir. Bu işlev kısaca, işletmenin
ihtiyaç duyduğu uygun niteliklere sahip (işe uygun) kişilerin araştırılması, seçilmesi ve işe
alınmasına yönelik faaliyetleri içerir.
İşgören temin ve seçimi, tüm örgütlerde insan kaynakları ile ilgili yönetici ve birimlerin
örgütsel ve çevresel faktörler ve özelliklere göre, az-çok farklı biçimde yerine getirdikleri
önemli bir görevdir. Örneğin, bazı işletmeler işgören ihtiyacını, bilinçli ve sistemli bir insan
kaynakları planlaması ile belirlerken diğerleri yöneticilerin taleplerine ve anlık ihtiyaçlara
göre hareket edebilirler. Duruma göre aday bulmada, gazete veya internette “duyuru” vermeyi
ya da “dış kapıya bir ilan” asmayı tercih eden işletmeler olabilir. Yine, işgören seçiminde asıl
olarak “görüşme” yöntemini kullanan işletmeler olduğu gibi, görüşme ile birlikte çeşitli
testlerdende yararlanan firmalar vardır.
Uygulamadaki bazı farklılıklara rağmen, sistemli olarak ele alındığında, işgören temin
ve seçimi, çeşitli evrelerden oluşan bir süreçtir. Bu sürecin başlıca aşamaları; Şekil 3’te
görüldüğü gibi, işgören ihtiyacının sayı ve nitelik (vasıf) olarak belirlenmesi; bu ihtiyacı
karşılayabilecek adayların araştırılıp bulunması ve adaylar arasından çeşitli yöntemlerle
uygun işgörenlerin seçilmesive işe yerleştirilmesi, şeklinde sıralanır. Konu,“sorun çözme ve
karar verme eylemi” olarak da ele alınabilir. Buna göre, işgören ihtiyacının belirlenmesi,
“sorunun teşhis ve tanımlanması”nı; aday temini “alternatiflerin belirlenmesi”ni; işgören
seçimi de “uygun alternatiflerin seçilmesi/karar verme”yi ifade eder. Burada amaç, en
isabetli kararın verilmesi, yani işe en uygun işgörenlerin seçilmesidir. Bunun için, işgören
sağlama sürecinin tüm aşamalarına gerekli özenin gösterilmesi gerekir.

Şekil 3: İnsan Kaynakları/İşgören Temin ve Seçim Süreci
İleriki kısımlarda, ayrıntılı olarak incelenen söz konusu aşamalar, öz olarak aşağıdaki
gibi açıklanabilir:
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1. İşgören İhtiyacının Belirlenmesi: İnsan Kaynakları Planlaması
İşgören temin ve seçim sürecinin ilk aşaması, işgören (insan kaynakları) planlamasıdır.
Bu aşamada, örgütte hangi mevkilerin doldurulması gerektiğine ve bunun nasıl yapılacağına
karar verilir. İKP ile örgütün planlanan işlerini yapabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için
gerekli iş gücü (talebi) sayı ve nitelik olarak belirlenir ve işletme içi iş gücü arzıyla
karşılaştırılır. İş gücü talebinin iç iş gücü arzını aşması durumunda, iş gücü açığı veya ihtiyacı
var demektir. İşgören temin ve seçiminden söz edebilmek için; örgüt, bölüm veya iş düzeyinde
iş gücü açığının var olması ve bu açığın iç ve/veya dış kaynaklardan işgören seçimi yoluyla
kapatılmasına karar verilmiş olması gerekir. İş gücü açığının dış kaynaklardan
(taşeronlardan) yararlanma, verimliliği artırıcı önlemler vb. yollarla kapatılmasının mümkün
olması ve bunun tercih edilmesi durumunda, işgören seçimi söz konusu olmayacaktır. Yeni
faaliyet ve yatırımlara girişmek, işletmenin büyümesi, işten ayrılan veya çıkarılanların olması
gibi nedenlerle işletmede işgören açığı meydana gelebilir. İşgören ihtiyacının doğru olarak
belirlenmesi, sonraki aşamaların etkinliği açısından önemlidir.
2. Aday Araştırma ve Bulma
Bu aşamada amaç, içinden işletmenin ihtiyacını karşılayacak personelin seçilebileceği
uygun büyüklük ve bileşimde bir aday grubu veya havuzu oluşturmaktır. Burada; işletme içi
ve dışı kaynaklardan, çeşitli yöntemlerle, istenen sayı ve nitelikte işgören adayının cezbedilmesi
ve bu adayların iş için başvuruda bulunmasının sağlanması söz konusudur. Uygun işgörenlerin
uygun maliyetle seçilebilmesi için, aday havuzunun optimum sayı ve bileşimde olması gerekir.
3. İşgören Seçimi
İşgören temin (sağlama) ve seçim sürecinin son evresi, işe veya işletmeye başvuran
adaylar arasından ilk aşamada belirlenen işgören ihtiyacını karşılayacak işgörenlerin çeşitli
yöntemlerle seçilmesidir. İşgören ihtiyacının iyi tanımlanması, uygun aday havuzuna sahip
olunması ve etkili seçim yöntemlerinin uygun biçimde kullanılması ölçüsünde işgören seçimi
de etkili ve başarılı olacaktır. Seçilen ve iş teklifini kabul eden adayların işe başlatılması da bu
evre içinde değerlendirilir.
İşletmeler ve diğer örgütlerin varlığını sürdürmesi ve başarısı açısından gerekli
kaynakların miktar, nitelik, yer ve zaman açısından “yeterli” olması son derece önemlidir. Sayı
ve nitelik açısından kaynaklar, “yetersiz” de olmamalıdır “fazla” da. Bunun yanı sıra, kaynaklar
gerek duyulan yer ve zamanda yararlanılmaya “hazır” olmalıdır. Kaynak yeterliliği/uygunluğu
olarak adlandırılabilecek bu durum, kendiliğinden oluşmaz; sistemli analiz, değerlendirme ve
kararları; yani “planlama yapmayı” gerektirir. Sözü edilen hususlar, “insan kaynakları” için de
geçerlidir. Gerek duyulan yerde ve zamanda gerek duyulan sayıda ve niteliklerde işgörenin
“çalışmaya hazır” bulundurulması için sistemli olarak “insan Kaynakları Planlaması (İKP)”
yapmak gerekir.
İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), hem işgören temin ve seçimi hem de diğer İKY
işlevlerinin etkin, birbirleriyle ve örgütsel amaç, strateji ve planlarla uyumlu biçimde
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yürütülmesi; amaç ve planların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir İnsan Kaynakları
Yönetimi (İKY) işlevidir.

3.2. İnsan Kaynakları Planlaması Tanımı ve Amaçları
İşletmeler ve diğer örgütlerin varlığını sürdürmesi ve başarısı açısından gerekli
kaynakların miktar, nitelik, yer ve zaman açısından “yeterli” olması son derece önemlidir. Sayı
ve nitelik açısından kaynaklar, “yetersiz” de olmamalıdır “fazla” da. Bunun yanı sıra, kaynaklar
gerek duyulan yer ve zamanda yararlanılmaya “hazır” olmalıdır. Kaynak yeterliliği/uygunluğu
olarak adlandırılabilecek bu durum, kendiliğinden oluşmaz; sistemli analiz, değerlendirme ve
kararları; yani “planlama yapmayı” gerektirir. Sözü edilen hususlar, “insan kaynakları” için de
geçerlidir. Gerek duyulan yerde ve zamanda gerek duyulan sayıda ve niteliklerde işgörenin
“çalışmaya hazır” bulundurulması için sistemli olarak “insan Kaynakları Planlaması (İKP)”
yapmak gerekir.
İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), hem işgören temin ve seçimi hem de diğer İKY
işlevlerinin etkin, birbirleriyle ve örgütsel amaç, strateji ve planlarla uyumlu biçimde
yürütülmesi; amaç ve planların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir İnsan Kaynakları
Yönetimi (İKY) işlevidir.
İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), “istihdam/iş gücü veya işgören(personel)
planlaması” (kamu kesiminde norm kadro veya kadro planlaması) diye de adlandırılan
önemli bir İKY işlevidir.
İKP, “doğru sayıda uygun kişinin doğru işte doğru zamanda bulundurulmasını
sağlayacak şekilde örgütün insan kaynakları ihtiyacını belirleme”; “iç ve dış iş gücü
arzıyla, örgütün belirli bir zaman çerçevesinde öngördüğü işgören açıklarının
uyumlaştırılması” ya da “gelecekteki insan kaynakları ihtiyacının sistemli şekilde
değerlenmesi ve bu ihtiyaçları karşılamak için atılması gereken adımların belirlenmesi”
süreci olarak tanımlanabilir. Daha dar olarak İKP, “işletmede hangi mevkilerin
(pozisyonların) doldurulması gerektiğine ve bunun nasıl yapılacağına dair kararların
verilmesi süreci” olarak da tanımlanır. Aslında tüm örgütler bir şekilde İKP yapmaktadır,
ancak bu işi biçimsel, sistemli ve başarılı biçimde yapan örgütlerin sayısı oldukça azdır.
Tanımlarda da görüldüğü gibi, insan kaynakları planlamasının özünde örgütün insan
kaynakları (iş gücü, işgören) ihtiyacının belirlenmesi vardır. “İK ihtiyacı” terimi ve buna
bağlı olarak İKP, dar veya geniş anlamda ele alınabilir. Dar anlamda İKP, “işgören (iş gücü)
eksikliği”nin belirlenmesi ve bu eksikliğin “nasıl giderileceğine” ilişkin kararların alınması
sürecini ifade eder. Bu anlamıyla İKP, genellikle “istihdam” veya “işgören sağlama (teminseçim)” ihtiyacının belirlenmesini ifade eder. Geniş anlamda ise İKP, “gelecekteki iş ve çevre
koşulları ile taleplerinin ortaya çıkardığı İK ihtiyaçlarının (gerekliliklerinin) tahmin edilmesi”
ve bu ihtiyaçların karşılanması için atılacak adımların kararlaştırılması”nı kapsar. Böyle bir
bütünsel bakışla İKP, “işgören ihtiyacının belirlenmesi, işgören sağlama, yerleştirme ve
çıkarma” ile diğer İK işlevlerine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesine dair planlama
faaliyetlerini kapsamaktadır.
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Bilindiği gibi planlama, örgüt amaçlarının ve bu amaçlara ulaştıracak araçların
belirlenmesini içerir. İKP, temel planlama sürecinin, örgütün İK ihtiyaçlarına uygulanmasını
ifade eder. İKP’nin başarılı olması için, örgütün uzun vadeli ve operasyonel planlarından
türetilmiş ve örgütsel amaç, strateji ve planlara uyumlu olması gerekir. İKP, örgütsel amaç ve
planları, sayı ve nitelik olarak insan kaynakları ihtiyacına dönüştürmeyi içeren bir faaliyettir.
Bu açıdan, İKP’yle ulaşılmak istenen amaç, örgütün amaç ve stratejik planlarını etkin ve
verimli bir biçimde gerçekleştirmesi için gerekli olan sayı ve nitelikte işgörenin; gerekli
olan yer ve zamanda hazır bulundurulmasını sağlamak olarak ifade edilebilir. Bu niteliğiyle
İKP, “stratejik işletme ve İK yönetimi açısından kritik öneme sahip olan, hem işletme
stratejilerinden etkilenen hem de şirket stratejilerine katılmayı içeren” bir işlev olarak ortaya
çıkar. İKP, stratejik amaç ve planların gerçekleştirilmesi için gerekli araçları (insan gücünü)
sağlamak suretiyle stratejik yönetim sürecine katkıda bulunur. Bu nedenle, İKP ile stratejik
planların bütünleşik olarak ele alınması, bu konuda İK ve hat(birim) yöneticilerinin iş birliği
içinde çalışması gerekir. Böyle bir stratejik İKP, örgütleri sorunlar çıktığında tepki gösterme
durumundan kurtarır ve rekabetin meydan okumalarıyla baş edebilme konusunda daha
hazırlıklı hâle getirir.
İKP’nin amacı; “örgüt içinden ve dışından kaynaklanan insan kaynakları
ihtiyaçlarını tahmin etmek, bunları karşılamaya yönelik öncelikleri belirlemek ve beşerî
kaynakları en etkili olabilecekleri yerlere tahsis etmek” şeklinde de ifade edilebilir.
Genellikle, İKP’nin nihai amacının, “kıt ve değerli insan kaynağının bireylerin ve örgütün
yararına olacak şekilde en dikkatli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlamak”, olduğu
konusunda bir fikir birliği vardır. Başka bir deyişle İKP’de amaç, örgütün iş gücü talebi ile
arzını; yani, “olması gereken” ve “olan iş gücü”nü (işgörenleri) sayı, nitelik, yer ve zaman
boyutunda dengeleyerek “optimum istihdamı” sağlamak ve böylece örgütün amaçlarına
ulaşmasına katkıda bulunmaktır.
Bu açıklamalardan sonra, İKP’nin niteliği ve amaçları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- İKP örgütün gelecekteki insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacın
karşılanması için atılması gereken adımların kararlaştırılmasını içeren bir süreçtir.
- Tüm planlama faaliyetleri gibi İKP de –kısa, orta ve uzun vadeli- geleceğe ilişkin
tahminlere dayalı bir karar alma sürecidir. Bu nedenle, planlama vadesi uzun ve karar çevresi
değişken olduğu ölçüde belirsizlik ve risk içerir. Belirsizlik ve riski azaltmak için konuya ilişkin
geçerli ve güvenilir verilerin varlığı ve yeterliliği büyük önem taşır.
- İKP, örgütün bütününü kapsayan amaç ve planlara bağımlı ve uyumlu olarak
gerçekleştirilmesi gereken bir İKY faaliyetidir.
- İKP’nin amacı; sayı, nitelik, yer ve zaman olarak “olması gereken” ve “olan işgören”
eşitliğini sağlamak, yani “iş gücü eksikliği veya fazlalığına yol açmadan” örgütün amaç ve
planlarını etkin biçimde gerçekleştirmesini sağlamaktır.
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3.3. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Yöntemleri
Biçimsel ve sistemli bir İKP, çeşitli aşamalardan oluşan dinamik bir süreçtir. Diğer
planlama faaliyetleri gibi, İKP da “amac”a ve bu amaca ulaştıracak “yol(lar)a” ilişkin
analiz, tahmin ve kararlar içeren bir süreçtir. Bu süreçte iki temel soruya cevap aranır: (1)
İKP ile ulaşmak istediğimiz durum yani “amacımız” nedir veya ne olmalıdır? (2) Bu
amaca hangi yol ve yöntemlerle, nasıl ulaşabiliriz?
Yukarıda belirtildiği gibi, İKP’nda amaç, “olması gereken” ve “olan/beklenen iş
gücü”nün (iş gücü talep ve arzının) dengelenmesi veya eşitlenmesidir. Buna göre İKP
sürecinin temel adımları;
(1) İş gücü talebi ve arzının belirlenmesi,
(2) Arz ve talebi karşılaştırarak “iş gücü açığı, iş gücü fazlalığı veya arz ile talep
eşitliği” durumlarından hangisinin/hangilerinin var olduğunun belirlenmesi,
(3) Fazlalık veya eksikliğin giderilmesi ya da eşitliğin korunması için nelerin
yapılmasına karar verilmesi, şeklinde sıralanabilir.
Bu konudaki farklı yaklaşımların ortak yönleri dikkate alınarak, İKP sürecinin başlıca
aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Bilgi toplama ve (durum) analiz(i),
2. İş gücü talebi ve arzının tahmini/belirlenmesi; arz ve talebi karşılaştırarak “İK
ihtiyaçları”nın (açığı kapatmaya mı, fazlalığı gidermeye mi, yoksa eşitliği korumaya mı gerek
olduğunun) belirlenmesi,
3. İK ihtiyaçlarının karşılanması (arz ve talep eşitliğinin sağlanması veya korunması)
için eylem planlarının yapılması,
4. Değerleme-Kontrol
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Şekil 4: İnsan Kaynakları Planlaması Süreci
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3.3.1. Bilgi Toplama ve Durum Analizi
Her planlama çalışması gibi İKP’nin de ilk aşamasını, tahmin ve kararlar için gerekli
verilerin (bilgilerin) toplanması ve analiz edilmesi oluşturur. Örgütün stratejik ve İK
planlamasının karşılıklı bağımlılığı ve bütünleşik olarak ele alınması gereği dikkate
alındığında; bu veriler, genellikle İKP yanında, şirket/örgüt ve İKY strateji, amaç, politika ve
planlarını belirlemek; gerekli tahminleri yapmak için de kullanılır.
Her ne kadar İKP, veri toplama ve analizle başlarsa da araştırma ve analizleri bir
aşama olarak sınırlandırmak doğru değildir. İKP’nin dinamik niteliği dikkate
alındığında, araştırma ve analizler, hemen tüm aşamalarda gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetler olarak ortaya çıkar. Bu durumda, ilk aşamada yapılması gereken araştırmaları,
“mevcut durumun analizi” olarak görmek, uygun olacaktır.
Bilgi toplama ve analiz; iş gücü ihtiyacını doğuran/şekillendiren çevre, örgüt, bölüm, iş
ve işgörenlere ilişkin mevcut ve geçmiş verilere dayalı olarak gerçekleştirilir. Toplanan veriler,
mevcut durumun analizi ile İK arzı, talebi ve ihtiyacına ilişkin tahminlerde ve eylem
planlamasında kullanılır. İKP’ye ilişkin araştırma ve analizlerin kapsam ve içeriği; İKP’nin
kapsam ve düzeyi, diğer planlama faaliyetleri ile eş-anlı olarak yapılıp yapılmadığı, planlama
döneminin kısa-orta-uzun vadeli mi olduğu, kullanılacak tahmin yöntemi vb. faktörlere göre
farklılaşır. Örneğin, planlama örgütün bütününü kapsar şekilde yapıldığında, daha çok ve çeşitli
verilere ihtiyaç duyulacaktır. Üretim-operasyon planları çerçevesinde bazı verilerin zaten
mevcut olması, İKP için gerekli araştırma ihtiyacını azaltacaktır. Planlama dönemi uzun olduğu
ölçüde, gerek duyulan veriler de daha genel ve makro düzeyde; kısa vadeli planlama ve ayrıntılı
yöntemlerin kullanılması durumundaysa, daha ayrıntılı verilere gerek duyulacaktır.
İKP, İK ihtiyacının ve bu ihtiyacı karşılayacak yol ve yöntemlerin belirlenmesini
içerdiğinden, araştırma ve analizler de bu konularla (İK ihtiyacı ve etkili iç ve dış
faktörlerle) ilgili olmalıdır. İKP açısından, özellikle aşağıdaki faktörlere ilişkin veri ve
analizler önemlidir:
1. Örgütün amaç, strateji ve politikaları,
2. Ürün talebi ve işletmenin veya bölümün üretim-iş hedef ve planları,
3. Örgüt ve iş yapısı,
4. Mevcut iş gücü envanteri,
5. İşgörenlerin performans ve yeterlilik düzeyleri,
6. İş gücü devri ve devamsızlık oranları,
7. Üretim teknolojisi,
8. Üretim araçlarının yeterliliği,
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9. İşletmenin finansal imkânları,
10. İş gücü piyasasının özellikleri (iş gücü arzı, işsizlik vb.),
11. Yasal düzenlemeler ve hükûmet politikaları,
12. Ekonomik, demografik, siyasal çevre koşulları,
13. Sendikal ilişkiler ve düzenlemeler...
Planlama sürecinin başlangıç aşamasında, İK ihtiyacını belirleyen ve etkileyen
faktörlere ilişkin geçmiş ve mevcut verilere dayalı “durum analizleri”, geleceğe ilişkin tahmin
ve kararlar için önemli bir temel oluşturur. Durum analizleri; çevrenin, örgütün, işin ve
işgörenlerin mevcut durumlarını belirlemeye yöneliktir.
Durum analizi çerçevesinde, işletmenin mevcut “iş gücü/beceri envanteri”nin
belirlenmesi ve değerlenmesi; mevcut işgörenlerin sayı, nitelik, potansiyel ve kullanım
bakımından durumlarının ortaya çıkarılması, hem İKP hem de diğer işletme planları açısından
önemlidir. Ayrıca; örgüt yapısı, iş tanım ve gerekleri, örgütün amaç ve planlarına ilişkin veri
ve analizler son derece önemlidir.

3.3.1.1. İş Gücü Talep ve Arzının Tahmini ve İK İhtiyaçlarının
Belirlenmesi
Örgütün “İK ihtiyaçlarının tahmini”, İKP’nin temel aşamalarından biridir. Tahmin
veya öngörümleme olarak da adlandırılan bu aşamada gerçekleştirilen iş gücü tahminleri,
gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının öngörülmesine yöneliktir. Burada, birbirini bütünleyen iki
tahmin söz konusudur: Gelecekteki bir zaman periyodundaki; (1) İşletme içi ve dışı iş gücü
arzını tahmin etmek ve (2) Değişik tipte (nitelikte) işgörenlere olan örgütsel talebi tahmin
etmek.
Arz tahmini, talepten ayrı ele alınmalıdır, çünkü ikisi farklı değişken ve varsayımlara
dayanır. İç iş gücü arzı; iş gücü devri, emeklilik, transfer, işgören alımı gibi örgüt içi faktörlere
bağlıdır. Talep tahmini ise; satışlar, üretim miktarı gibi iş gücü ihtiyacıyla ilişkili bazı işletme
(business) faktörlerine dayalıdır. Arz tahmininin aksine talep tahminleri; müşteri
davranışlarına, teknolojiye, genel ekonomik koşullara ilişkin birçok belirsizliği içerir. Bu
yüzden talep tahminleri daha güçtür ve tahminlerdeki hata payı göreli olarak daha yüksektir.
İş gücü arz ve talebine ilişkin tahminler için, örgütün mevcut iş gücü veya beceri
envanteri, çok önemli bir temel ve veri kaynağı oluşturur. Bu nedenle, iş gücü tahminleri ve
örgütün mevcut İK varlığına ilişkin beceri envanterleri, birbirini bütünler şekilde
kullanılmalıdır. Çünkü, mevcut becerilere ait bir envanter, gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarıyla
ilişkili olarak analiz edilmediğinde, planlama açısından yararlı değildir. Diğer yandan, iş gücü
ihtiyaç tahminleri de mevcut ve gelecekteki iç iş gücü arzıyla ilişkili olarak değerlendirilmediği
sürece yararsızdır. Sayı, beceri ve deneyim olarak iş gücü eksikliği veya fazlalığı konusunda
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net bir anlayışa sahip olduğumuz zaman, öngörülen sorunların çözümü için eylem planlamasını
başlatabiliriz.
“İK ihtiyaçlarının tahmini/belirlenmesi”; aşağıdaki (soruların cevaplanmasına
yönelik faaliyetleri içeren) adımlardan oluşan bir ana süreçtir:
1. İş gücü talebinin tahmini (Öngörülen iş planlarını gerçekleştirmek için, nerede,
ne zaman/ne kadar süreyle, hangi niteliklerde, ne kadar iş gücü gerekli olacak?)
2. Mevcut-beklenen iş gücü arzının belirlenmesi-tahmini (Planlanan dönemde
işletmede hangi niteliklerde, ne kadar iş gücü olacak?)
3. İş gücü talep ve arzını karşılaştırarak net iş gücü/İK ihtiyaçlarının belirlenmesi.
(Eşitliği korumaya mı, iş gücü fazlalık veya eksikliğini gidermeye mi ihtiyacımız var?)
İK ihtiyacının tahmininde çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bunlar, esasen basit ve
anlaşılması kolay yöntemlerdir; ancak başarıyla uygulanmaları oldukça zordur. Bu zorluk,
büyük ölçüde planlama konusunun “insan” olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte, gelişen
bilgi teknolojileri bu konuda da önemli kolaylıklar sağlamaktadır. İK ihtiyacının belirlenmesi
aşamasıyla ilgili adımlar ve bazı yöntemler, aşağıda ele alınmıştır.

3.3.1.2. İş Gücü Talebinin Belirlenmesi
İKP’nda ilk adım, iş gücü (veya işgören) talebinin tahmin edilmesi (belirlenmesi)dir. İş
gücü talebi; belirlenen örgüt veya bölüm hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan
toplam insan gücünü ifade eder.
İşgören talebi, temelde, işletmenin mal ve hizmetlerine olan talebe bağlıdır.
Üretilmesi düşünülen ürüne ne kadar talep olacağı bilinmeden –veya tahmin edilmedenherhangi bir planlamaya kalkışılamaz. Talep tahminleri; ham madde, yedek parça,
yarımamul, makina, yatırım ihtiyaçları gibi insan gücü ihtiyaçlarının belirlenmesinde de temel
veri kaynağıdır. Bu yüzden önce, örgütün mal ve hizmetleri için beklenen talebin tahmin
edilmesi gerekir. Bundan sonra, söz konusu talebi karşılamak için gerekli iş gücü miktarı
belirlenebilir. Başka bir deyişle ürünler için beklenen talebe göre üretim veya iş planları, bu
planları gerçekleştirmek için de İK planlaması yapılır. Böylece İKP, ürün talebiyle doğrudan
değil, üretim veya operasyon planları üzerinden (dolaylı olarak) ilişkili bir süreç olarak
ortaya çıkar. Bu yüzden, çoğu durumda, İKP açısından ürün talebinden ziyade üretim veya iş
hedeflerinin bilinmesi daha önemlidir.
Genel olarak bakıldığında, örgütün iş gücü talebi; çevresel (ekonomik, teknolojik,
sosyal, politik ve yasal gelişmeler, rekabet, ürün talebi, iş gücü arzı...), örgütsel (örgüt
stratejileri, finansal plan ve olanaklar, üretim ve satış hedefleri, reoganizasyon, yeni yatırımlar
ve ürün kalitesini artırma gibi stratejik kararlar, verimlilik artışına yol açan teknoloji vb.ne
ilişkin değişiklikler...) ve iş gücüne [işgörenlerin nitelikleri ve kalitesi (iş gücü arzı/beceri
envanteri), iş gücü devri, devamsızlık, üretkenlik...] ilişkin, faktörlerin etkisiyle şekillenir.
Örneğin, ekonomik durgunluk nedeniyle üretilen/üretilmesi planlanan ürüne olan talebin
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daralması; emek yerine ikame edilebilir üretim teknolojilerinin ucuzlaması, örgütsel küçülme
stratejilerinin uygulanması, iş gücünün verimliliğinin artışı, devamsızlık ve iş gücü devrinin
düşmesi gibi nedenler, iş gücü talebini azaltıcı yönde etki gösterecektir. Tersine gelişmeler ise,
emek talebini artırıcı etkide bulunacaktır. O nedenle, emek talebi (sayı ve nitelik olarak)
belirlenirken sözü edilen iç ve dış faktörlere ilişkin durum ve gelişmeler de hesaba katılmalıdır.
İş gücü talebiyle ilgili temel soru; “örgütün veya bölümün belirlenen hedeflerine
ulaşmasına yönelik iş ve faaliyetleri gerçekleştirmek için hangi işlerde, hangi niteliklere
sahip, ne kadar iş gücüne/kaç işgörene, ne kadar bir süre için ihtiyaç vardır?” şeklinde
ifade edilebilir. Buna göre, iş gücü talebinin başlıca boyutları ve cevaplanması gereken sorular,
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1.

Sayı: Kaç işgörene (ne kadar iş gücüne) gerek vardır?

2.

Nitelik: Bu işgörenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler nelerdir?

3.

Yer: Bu işgörenlere, nerede, hangi işlerde ihtiyaç vardır?

4.

Zaman-Süre: İş gücü talebi ne zaman ve ne kadar bir süre için söz konusudur?

Bu boyutlardan birbiriyle yakından ilişkili olanlar [sayı ile süre, nitelik ile yer(iş)]
birleştirilerek, iş gücü talebi “sayı ve nitelik” boyutlarında incelenebilir.
İş gücü talebinin sayısal olarak tahmini; genellikle, örgütün üretim, satış vb.
miktarı ve çalışma zamanı olarak tanımlanan “üretim/iş amaçları (işyükü)” ve belirli tipte
bir işgörenin arzedebileceği emek veya yapabileceği bireysel iş miktarı esas alınarak
gerçekleştirilir. Kullanılan yöntem ve verilere göre, yapılan tahminlerin isabet derecesi de
farklılaşabilir. Örneğin, işyükü ve iş gücü analizleriyle her işgörenin belirlenen yer ve
zamanda işinin başında bulunacağı varsayımına göre hesaplanan gerçek (temel) personel
ihtiyacına; “devamsızlık” ve “iş gücü devri” ile ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak için
gereken “yedek” ve “ek iş gücü gereksinmesi”nin de ilave edilmesiyle, “olması gereken
işgören miktarı” bulunur.
Nitelik gerekleri ise, genellikle “iş analizleri”ne dayalı olarak hazırlanan “iş tanım
ve gereklerinden” çıkarılır. Buna karşılık, çoğu yargısal yöntemde, fazlaca ayrıntıya
girilmeden kabaca bir tahmin yapılması söz konusudur.

3.3.2. İş Analizleri
İş analizleri, diğer İKY işlevleri gibi, İKP için de önemli ve gerekli bir çalışmadır. İlgili
bölümde ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi iş analizleri, örgütteki işlerin sistemli bir biçimde
analiz edilmesini ve ihtiyaca uygun iş tanımları, iş gerekleri ve iş standartlarının
hazırlanmasını içerir. İş analizi verileri ve çıktıları; hem sayı hem de nitelik olarak iş gücü
talebinin belirlenmesinde; ayrıca işletme içi mevcut ve beklenen iş gücü arzının
(işgören/beceri envanterinin) belirlenmesinde de kullanılır.
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İKP’nda, işgörenlerde bulunması gereken niteliklerin belirlenmesi de gerekir. Çünkü,
bir örgütte tüm işler ve tüm işgörenler, birbirinin aynı değildir. İşlerin içeriği ve koşulları ile bu
işleri üstlenecek işgörenlerde bulunması gereken özellikler az veya çok farklılık gösterir. Bu
yüzden, örneğin mühendislik işlerindeki bir işgören eksikliğini, muhasebe veya insan
kaynakları elemanlarındaki fazlalıkla karşılamak mümkün değildir. O nedenle işletmede “iş
analizleri” ile her bir işin incelenmesi, iş tanımlarının yapılması ve iş gereklerinin
belirlenmesi gerekir. “İş gerekleri” (Job Specification), iş analizleri ile toplanan
sistematik bilgilere dayalı olarak hazırlanan ve tanımlanan işi başarılı biçimde yerine
getirmek için o işi üstlenecek işgörende bulunması gereken temel/asgari nitelikleri içeren
bir belgedir.” Nitelik yönünden iş gücü ihtiyacının belirlenmesinde, iş gereklerinden
yararlanılır.
İş analizleri aynı zamanda, iş gücü ihtiyacını “sayısal” olarak belirlemek için de
kullanılan bir yöntemdir. Bu konuda, geniş anlamda iş analizinin bir türü sayılan “iş-zaman
etüdleri” ile belirlenen “standard zamanlar”dan yararlanılır. “İşyükü analizi yöntemi”
başlığı altında belirtildiği gibi, zaman etüdü ile bir işi oluşturan iş ögelerinin standart zamanları
ve bunlardan hareketle de süre olarak toplam işyükü belirlenir. Planlanan dönemdeki toplam
işyükünün bireysel çalışma zamanına bölünmesiyle de sayı olarak “işgören ihtiyacı”
belirlenir.
İş analizlerinden, iş gücü arzının analizinde de yararlanılr. İş analizi ile toplanan veriler;
mevcut ve beklenen iş gücü/beceri envanterinin çıkarılması, tahmini ve değerlenmesi için de
kullanılır. Bütün bu özellikleriyle iş analizleri, İKP açısından alt yapısal bir öneme sahiptir. Bu
nedenle, iş analizleri, diğer yöntemlerden önce ele alınmıştır.

3.4. Talep Tahmin Yöntemleri
İnsan kaynakları talebi veya ihtiyacını tahmin etmeye yönelik yöntemler, iki başlık
altında incelenebilir: (1)Yargısal Yöntemler, (2) Sayısal yöntemler. Yönetici tahmini,
delphi tekniği ve senaryo analizi gibi yöntemler, yargıya dayalıdır. Zaman serisi/trend
analizleri, personel ve verimlilik oranları, regresyon analizleri de matematiksel
yöntemlerdir. Bu yöntemler, genellikle uzun dönemli işgören ihtiyacını genel (global) olarak
veya kabaca tahmin etmek için kullanılan yöntemlerdir. Bunlar dışında, genellikle kısa dönemli
İK ihtiyacını belirlemek için kullanılan ve “ayrıntılı yöntemler” olarak adlandırılan metotlar da
vardır. İşyükü, iş gücü analizleri ile yer planlaması, bu yöntemlere örnek olarak verilebilir.
İşletmeler, iş gücü girdisi ihtiyacı farklı olan birden fazla ürün üretebilir. Bu gibi
durumlarda, işletmenin bütünü için iş gücü tahminleri yanıltıcı olabilir; işletmenin
değişik bölümleri ve iş gücü grupları (teknik ve idari işgörenler...) için farklı yöntemler
kullanmak gerekebilir.

3.4.1. Yargısal Yöntemler
Yargısal (nitel) yöntemler, iş gücü arz ve talebi konusunda uzmanların nitel /öznel
yargılarına ve tahminlerine dayanır. Bunlar, hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzının
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tahmini için kullanılabilen yöntemlerdir. Uzmanlar arasında üst düzey yöneticilerin de
bulunmasına ve bu yöneticilerin İKP’ye katılım ve katkılarına imkân sağlaması, bu yöntemlerin
önemli bir yararıdır. Bu tekniklerin, geçmiş veri ve ilişkilerle sınırlı kalmayıp, uzmanların
önemli gördüğü tüm faktörleri planlamaya dahil etme imkânı sağlamaları ve esnek olmaları,
önemli avantajlarıdır. Ancak, bu yöntemlerin öznel yargıya dayalı olması, hatalı sonuçlara yol
açabilmeleri ise başlıca sakıncalarıdır.

3.4.1.1. Yönetici Tahmini
Bu yöntem, yöneticilerin, daha çok geçmiş deneyimlerine dayalı olarak gelecekteki
işgören ihtiyacını tahmin etmelerini içerir. Bu tahminler, üst ve alt düzey yöneticiler
tarafından yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak da yapılabilir.
Aşağıdan yukarıya tahminde, en alttaki yöneticiler, kendi birimlerine ilişkin iş gücü ihtiyacını
tahmin ederek bir üst yöneticiye iletirler. Bu yöneticiler de kendi bölümlerine ilişkin tahminleri
yaparak daha üst kademeye iletirler. Böylece tüm tahminler en üstte toplanarak örgütün toplam
İK ihtiyacı tahmin edilir. Yukarıdan aşağıya tahminde ise bunun tam tersi bir yaklaşım
uygulanır.
Yönetici yargıları veya tahminleri, ayrı bir yöntem olarak kullanılabileceği gibi; diğer
yöntemlerle yapılan tahminlere ek bir değerlendirme olarak da kullanılabilir. Çünkü, hangi
yöntem kullanılırsa kullanılsın, yönetici yargıları İKP açısından önemli bir faktördür. Geçmiş
trendlerin, oranların ve ilişkilerin gelecekte de değişmeden devam etmesi, nadir bir durumdur.
Bu yüzden, yöneticilerin önemli olduğuna inandıkları faktörlere göre -beklenen iş gücü devir
oranı, yeni pazarlara girmek gibi- tahminlerin değiştirilmesi gerekli ve uygun bir yaklaşım
olabilir.

3.4.1.2. Delphi Tekniği
Rand Şti. tarafından geliştirilen ve belirsiz bir sorun hakkında farklı bakış açılarına sahip
uzmanların görüşlerini toplamak için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemde, oluşturulan
uzmanlar panelinin (grubunun) her bir üyesi, temel bir varsayım altında, gelecekteki talebin ne
olacağı konusunda, yüzyüze gelmeksizin, bireysel bir tahmin yapar. Bir aracı, her üyenin
tahmin ve varsayımını diğer üyelere aktarır. Her üye buna göre, tahminini yeniden değerler ve
isterse değiştirir. Bu süreç, üyeler arasında belirli bir fikir birliği oluşuncaya kadar sürer. Uzun
dönemli tahmin ve kararlarda kullanılan bu yöntemde, üyelere iletilen görüşlerin kime ait
olduğunun bilinmemesinin uygun olacağı da ileri sürülmektedir. Bu yöntemin başarılı olması
için, (1) Yeterli zamanın olması ve (2) uzmanların bilgi ve iletişim becerilerinin yeterli ve
güdülenmiş (istekli) olmasının önemli olduğu belirtilmektedir.

3.4.1.3. Nominal Grup Tekniği
Uzman ve deneyimli kişilerden oluşan küçük bir grubun toplanarak, açık tartışma ve
bireysel değerlendirmelerden sonra gelecekteki iş gücü arzı veya talebi konusunda bir yargıya
(karara) ulaşmasını içerir. Üyelerin eşit katılımını sağlamak için nominal grup adımları
aşağıdaki gibi yapılandırılır:
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1. Her katılımcı kendi görüşlerini (tahminlerini) yazar,
2. Her üye görüşlerini kısaca sunar ve görüşler bir tahtaya yazılır,
3. Görüşler ortaya konulduktan sonra, açıklama ve değerleme amaçlı bir
yapılandırılmamış “açık tartışma” seansı uygulanır,
4. En sonunda da görüşler –gizlice- oylanarak, en çok oy alan görüş benimsenir.
Bu yöntemin başlıca avantajları; önemli karar vericilerin sürece katılmasına imkân
sağlaması, gelecekte neyin beklendiği ve istendiğine odaklanılması, geçmişteki verilerle sınırlı
olmaması, tartışmaların fikir alışverişine ve eşit katılıma olanak vermesi, ortaya çıkan
sonuçların daha fazla kabul edilebilir olması ve Delphi tekniğine kıyasla daha az zaman
gerektirmesi şeklinde sıralanabilir. Son derece öznel olması, nesnel verilere dayalı olmaması,
grup baskısının hatalı sonuçlara ulaştırması da yöntemin sakıncaları arasındadır.

3.4.1.4. Senaryo Analizleri
İş gücü ve çevre analizi verilerine dayalı olarak altenatif iş gücü senaryoları geliştirmeyi
içerir. Bu senaryoların geliştirilmesinde, hat ve İK yöneticilerinin katıldığı beyin fırtınası
oturumlarından yararlanılır. Her üye, beş yıl veya daha uzun bir süre sonra iş gücü ihtiyaçlarının
ne olacağı konusundaki görüşlerini ortaya koyar. Bu tahminler netleştirildikten sonra, geriye
doğru önemli değişim noktaları belirlenerek daha kısa vadeli ihtiyaç tahminleri yapılır. Bu
yöntemin en büyük yararı, açık ve sınırsız düşünmeyi teşvik etmesidir.

3.4.1.5. Kıyaslama
Örgütün İK ihtiyacını, başarılı işletmelerin (İKP) uygulamalarıyla kıyaslayarak tahmin
etmeyi içeren bir yöntemdir. Kıyaslamada, iç süreç ve prosedürler, ayrıntılı olarak analiz edilir
ve başarılı işletmelerin yaptıklarıyla kıyaslanarak değerlenir. Bu yöntemde, işkolundaki diğer
işletmelerin İKP’ye ilişkin tahminlerini nasıl yaptıklarına bakarak öğrenme; örgütün tahmin ve
yöntemlerini diğer şirketlerinkiyle karşılaştırma söz konusudur. Bu konuda danışmanlardan ve
profesyonel örgütlerden de yararlanılabilir. Bu yöntemin en önemli avantajı, kişileri başka türlü
iş yapmayı düşünmeye zorlamasıdır. Buna karşılık, örnek işletmelerin doğru seçilmemesi, veri
ve analiz yetersizliği gibi nedenlere bağlı olarak, kıyaslamadan iyi sonuç alınamaması da söz
konusu olabilir.

3.4.2. Sayısal Yöntemler
Bu yöntemler, iş gücü talebini, sayısal verilere dayalı olarak tahmin etmeyi içerir.
Sık kullanılmalarına karşılık, çoğu sayısal tekniğin iki temel kısıtı vardır: İlki, geçmiş verilere
ve ilişkilere (istihdam düzeyiyle üretim ve gelirler gibi) dayalı olmalarıdır. Oysa, geçmişteki
ilişkilerin gelecekte olması ve tekrarlanması garantili değildir. İkinci olarak, bu tekniklerin
çoğunun, 1950, 60 ve 70’li yıllarda geliştirilmiş ve o zamanki istikrarlı çevrede faaliyet gösteren
büyük işletmelere uygun olmasıdır. Bu nedenle sayısal yöntemler, geçmiş veri ve ilişkileri
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geçersiz kılan günümüzün değişken ve rekabetçi ortamındaki işletmelere pek uygun değildirler.
Bununla birlikte, özellikle örgütün uzun dönemli iş gücü ihtiyacını yaklaşık olarak tahmin
etmek için bu yöntemler kullanılabilir.

3.4.2.1. Trend Analizleri
İşletmenin istihdam düzeyinde son birkaç yılda meydana gelen değişmeleri inceleyerek
gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmeyi içeren bir yöntemdir. Bu yöntem ile işletmenin
bütünündeki veya başlıca bölümlerindeki (satış, üretim, büro ve idari işler gibi) sözgelimi son
beş yılın yılsonu (veya ortalama) personel sayılarından hareketle gelecek yılların personel
ihtiyacı tahmin edilir. Burada amaç, gelecekte de devam edebilecek trendi belirlemektir. Bu
analizler, taslak (kabaca) bir tahmin imkânı verir. Daha isabetli tahminler için, satış hacmi ve
verimlilikteki değişmeler gibi diğer faktörlere de bakmak gerekir.
Bu analizlerde bir eksende dönemlik personel sayıları, diğerinde dönemler olacak
şekilde bir dağılım diyagramı hazırlanır. Dağılımı temsil eden geçmişten geleceğe doğru bir
trend doğrusu çizilerek, geleceğe ilişkin personel ihtiyacı buna göre tahmin edilir. Anlaşılması
ve anlatılması kolaydır; ancak geçmiş verilere dayalı olma ve hatalı tahmine yol açma gibi
sakıncaları vardır.

3.4.2.2. Regresyon-Korelasyon Analizleri
İş gücü miktarı ile çıktı, ürün, satış miktarı, verimlilik gibi (bağımsız) değişkenlerden
biri veya birkaçı arasındaki ilişkilere (korelasyona) dayalı olarak, iş gücü talebini tahmin etmeyi
içeren bir yöntemdir. Burada, işletmenin geçmiş dönemlere ait verilerinden yararlanılabileceği
gibi, benzer işletmelerin söz konusu değişkenlere ilişkin verilerinden de yararlanılabilir. Bu
yöntemde, örneğin, üretim miktarı ile personel sayısı arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz
edilip, grafik olarak da gösterilebilir. Burada, eğer üretim miktarı, tahmin edilir veya bilinirse,
gerekli işgören sayısı da tahmin edilebilir. Yöntemin başlıca avantajları, birçok değişkeni
analize katma ve mevcut verilerden etkin yararlanma imkânı vermesidir. Sakıncaları ise
matematiksel karmaşıklık, büyük örnek gerektirmesi ve geçmiş verilere dayalı olmasıdır.
Ancak bilgi teknolojileri, bu tür analizler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Söz konusu imkân ve kısıtlarıyla, trend ve regresyon analizleri, özellikle istikrarlı
dönemlerde, işletmelerin orta ve uzun dönemli iş gücü talebini genel olarak tahmin etmek için
kullanılabilir.
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Şekil 5: İş Gücü Sayısı ve Üretim Miktarı İlişkisi

3.4.2.3. Oran Analizleri
Verimlilik oranları diye de adlandırılan bu analizlerde; satış hacmi gibi bağımsız bir
değişken ile işgören sayısı gibi bir bağımlı değişken arasındaki orana dayalı olarak iş gücü talebi
tahmin edilir. Örneğin, geleneksel olarak bir satış personeli yılda 500 bin TL’lik satış yapıyorsa,
gelecek yıl 3 milyon TL’lik satış için altı satış personeli gerekecektir. Bu yöntemde, kişi başı
verim (V);
V= İşyükü / İşgören sayısı formülüyle; iş gücü talebi de
İş Gücü Talebi = Planlanan İşyükü / V formülüyle hesaplanır.
Trend analizi gibi bu analizlerde de geçmişteki verimliliğin aynı kalacağı varsayılır.
Eğer verimlilik azalır veya artarsa, kişi başına satış oranı da değişecek; böylece bu oranlara
dayalı tahminler isabetli olmayacaktır. Bu yüzden, verimlilik oranlarındaki değişimi izlemek
için, geçmiş 5 veya tercihen 10 yıllık dönemlere ait verilerden yararlanmak, daha uygun bir
yaklaşımdır. Eğer verimlilik çok değişmişse; bunun daha etkin makineler, otomasyon, ölçek
ekonomisi gibi nedenlerden mi kaynaklandığı belirlenmeli ve tahminde bunlar da dikkate
alınmalıdır. Ayrıca, ortalama verimlilik oranları konusunda deneyimli yöneticilerin görüş ve
değerlendirmelerinden de yararlanılabilir.

80

3.4.3. Ayrıntılı Yöntemler
Sayısal olarak özellikle kısa ve orta vadeli İK ihtiyacını belirlemede kullanılan başlıca
yöntemler, aşağıda öz olarak incelenmiştir.

3.4.3.1. İşyükü ve İş Gücü Analizleri
Bu yöntemde önce işyükü, sonra da iş gücü analizleri yapılır ve iki analiz sonucu
birleştirilerek olması gereken toplam işgören miktarı bulunur.

3.4.3.1.1. İşyükü Analizi
İşyükü (workload), belirli bir dönemde, birey, birim veya örgüt düzeyinde yapılması
gereken iş ve işlemlerin toplamını veya iş miktarını ifade eder. İşyükü analizlerinde, planlanan
“toplam işyükü” (toplam çıktı, ürün, gerekli toplam çalışma süresi) ve planlanan dönemde
belirli nitelikte bir işgörenin gerçekleştirebileceği “bireysel işyükü” belirlenir ve toplam işyükü
bireysel işyüküne oranlanarak gerekli işgören sayısı bulunur:
Gerekli İşgören Sayısı= Toplam İşyükü / Bireysel İşyükü
Burada toplam veya bireysel işyükü, planlanan “çıktı miktarı” veya “toplam çalışma
zamanı” olarak alınabilir. İşyükünün çıktı miktarı olarak alınması durumunda,“oran
analizleri”nde sözü edilen yaklaşım uygulanır. Çalışma zamanına dayalı analizlerde ise zaman
etüdü yoluyla, işi oluşturan ögelerin “standart zamanları”ndan hareketle planlanan toplam
üretimi veya işi gerçekleştirmek için gerekli “çalışma süresi” belirlenir. Bu şekilde belirlenen
toplam işyükünün kişi başı beklenen bireysel çalışma zamanına bölünmesiyle, gerekli işgören
sayısı bulunur.
Yöntemin uygulanması aşağıdaki gibi bir örnekle açıklanabilir:
Dolmakalem üreten bir işletmede, başka bir bölümde üretilen parçalar, montaj
bölümündeki işçiler tarafından elle monte edilmektedir. Zaman ölçümü yoluyla bir adet
kalemin “standart montaj süresi”, 4.0 dakika olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki altı aylık
dönemde 1500 000 adet kalemin üretilmesi planlanmıştır. Bu dönem içinde bir işçinin günde 8
saatten 130 gün çalışması planlanmıştır. Bu verilere göre;
Toplam işyükü= Standart süre X Birim sayısı = 4.0 dk. X 1500 000 ad.= 6000000 dak.;
Kişi başı dönemlik planlanan çalışma süresi = 130 gün X 8 saat X 60= 62400 dk.
Gerçek (Temel) İşgören İhtiyacı= Toplam İşyükü / Bireysel İşyükü = 6000000
/62400= 96,15 kişi olarak bulunur.
Standart zamana dayalı işyükü analizleri, ölçüme esas iş ögelerinden oluşan görevlerin,
düzenli bir biçimde çalışma süresinin tamamını veya çok büyük bölümünü kapsadığı durumlar
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(örneğin, standart görev ve işlemlerin standart bir düzen içinde yapıldığı çoğu üretim işleri vb.)
için uygundur.
İşyükü analizleriyle bulunan, genellikle gerçek veya temel işgören ihtiyacıdır. Bu
ihtiyaç; planlanan iş ve faaliyetleri gerçekleştirmek için gerek duyulan ve hiç kimsenin
devamsızlık yapmayacağı ve işten ayrılmayacağı ya da çıkarılmayacağı –kısaca, iş gücü
kaybı olmayacağı- varsayımıyla hesaplanan iş gücü miktarıdır. Bu varsayımın, yani
devamsızlıkların ve işten ayrılmaların olmamasının gerçekleşme imkânı hemen hemen hiç
yoktur. O nedenle, devamsızlık ve işten ayrılmalar dolayısıyla ortaya çıkacak ilave iş gücü
ihtiyacının da hesaplara dahil edilmesi gerekir

3.4.3.1.2. İş Gücü Analizleri
İş gücü analizleri, “devamsızlık” ve “iş gücü devri” analizlerine dayalı olarak yedek ve
ek işgören ihtiyacının belirlenmesine yöneliktir.

3.4.3.1.2.1. Devamsızlık Analizi
Devamsızlık kısaca “işgörenlerin planlanan zamanda iş başında bulunmamalarını”
ifade eder. Devamsızlık; işe hiç gelmeme, geç gelme, erken çıkma, mesai saatleri arasında iş
başında bulunmama vb. şeklinde olabilir. Devamsızlık, iş gücü eksikliğine yol açtığından İK
ihtiyacının belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir olgudur. Devamsızlığın yol açtığı iş
gücü kaybını telafi için gerekli olan iş gücü miktarına, “yedek iş gücü ihtiyacı” denir.
Devamsızlık analizleri, sayısal ve nitel analizler olarak iki kısımda incelenebilir.
Sayısal analizler, devamsızlık oranının bulunmasına yöneliktir. Nitel analizler ise;
devamsızlığın nerede, ne zaman, kimler tarafından, hangi gerekçelerle... yapıldığının ortaya
çıkarılmasına yönelik olup devamsızlığın azaltılmasına ve önlenmesine ilişkin önlemlerin
geliştirilmesi için yararlanılabilecek incelemeleri kapsar. Yedek iş gücü ihtiyacının
belirlenmesinde, aşağıdaki formülle hesaplanan devamsızlık oranlarından yararlanılır:
Devamsızlık Oranı =

Devam Edilmeyen Süre (saat)
Devam Edilmesi Planlanan Toplam Süre

Devamsızlık oranı; birey, birim veya örgüt düzeyinde hesaplanabilir. İşyükü
analizleriyle temel iş gücü ihtiyacı belirlenirken beklenen devamsızlık oranları dikkate
alınmamış ise, ayrıca yedek iş gücü ihtiyacının da belirlenmesi gerekir. Yedek işgören ihtiyacı
(Yİİ), aşağıdaki formülle hesaplanır:
Yİİ = Gİİ X DO
Burada Gİİ= Gerçek (Temel) İşgören İhtiyacı; DO=Devamsızlık Oranını ifade
etmektedir.
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Örneğin; işyükü analizleri bölümünde verilen örnekteki montaj bölümünde geçmiş
dönemdeki devamsızlık oranı %5 olarak hesaplanmış ve bu oranın planlanan dönemde de
geçerli olacağı bekleniyor ise;
Yedek İşgören İhtiyacı = 96 X 0,05= 4,8 (yaklaşık 5 kişi) olacaktır.

3.4.3.1.2.2. İş Gücü Devir Analizi
İş gücü devri (dönüşümü/turnover), belli bir dönemde, bir işletme veya bölümde
meydana gelen işgören işe giriş- çıkış (işe alma ve işten çıkarma/ayrılma) hareketlerinin
oluşturduğu bir olgudur. Çoğu durumda, işten ayrılanların yerine yeni işgörenlerin alınması
gerekir, bu da bir iş gücü “dönüşümü”ne yol açar. İşten ayrılanların yerine hemen yeni işgören
alınamaması, alınsa bile bunların beklenen performans düzeyine ulaşmaları için belirli bir süre
gerekmesi... gibi nedenler, işletme içi iş gücü arzında bir düşüşe veya eksikliğe yol açacaktır.
İşlerin planlandığı biçimde yürütülmesi için iş gücü devrinin (işten ayrılmaların) yol açacağı
bu kayıpları telafi edecek ilave bir iş gücüne gerek duyulacaktır ki buna “ek işgören
ihtiyacı” denmektedir. Ek işgören ihtiyacının belirlenmesinde, iş gücü devir oranlarından
yararlanılır.
İş gücü devir oranı (İDO), farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, genellikle, aşağıdaki
formüle göre hesaplanır:
İDO= Dönem İçi Çıkış Yapan İşgören Sayısı / Ortalama İşgören Sayısı
Ortalama işgören sayısı, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Ortalama İşgören Sayısı= (Dönembaşı İşgören Sayısı + Dönemsonu İşgören
Sayısı)/2
İş gücü devrinden kaynaklanan ek işgören ihtiyacı ise, gerçek işgören ihtiyacı (Gİİ) ile
iş gücü devir oranının (İDO) çarpılmasıyla bulunur:
Eİİ= Gİİ X İDO
Yukarıda sözü edilen montaj bölümünde son dönemin başında 85 kişi bulunduğunu;
dönem içinde 10 kişinin işe alındığını, 5 kişinin de işten ayrıldığını kabul edersek;
“Dönemsonu İşgören Sayısı= (85+10)-5=90 kişi; Ortalama İşgören sayısı=
(85+90)/2= 87,5 kişi olur. Bu durumda, iş gücü devir oranı= 5/87,5= 0,057 (yaklaşık %6)
olur. İş gücü devri dolayısıyla gerek duyulacak ek işgören sayısı ise;
Eİİ= 96 X 0,06=0,0576 (%5,8) olur.
İK ihtiyacı açısından, dönem içi “çıkışlar”ı, işten ayrılma ve çıkarmaların toplamı
olarak almak gerekir. Ancak duruma göre, çıkış nedenleri veya türlerine göre farklı oranların
hesaplanması da söz konusu olabilir. Çıkışlar yerine, “girişler” veya “giriş ve çıkışların
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ortalaması”nın kullanıldığı formüller de vardır. Ancak, en çok kullanılan, çıkışlara dayalı
formüldür.
İş gücü devrine ilişkin nitel analizlerde ise, devamsızlıkta olduğu gibi, çıkışların (buna
bağlı olarak da girişlerin) hangi birimler veya iş gruplarında, hangi nedenlerle, ne zaman ortaya
çıktığı vb. hususlar araştırılır. Buna dayalı olarak da işgören bağlılığını artırıcı, iş gücü devrini
azaltıcı önlemler geliştirilir.
İşyükü ve iş gücü analizleriyle elde edilen sonuçların, yani, Temel, Ek ve Yedek işgören
ihtiyaçlarının toplanmasıyla “olması gereken toplam işgören miktarı” bulunur. Yukarıda
verdiğimiz montaj bölümü örneği için olması gereken toplam işgören miktarı = 96+5+6 = 107
kişi olacaktır.

3.4.3.2. Yer Planlaması
Yer planlaması yöntemi, örgüt yapısının içerdiği yerlerin (kadro, pozisyon veya
mevkilerin) sayısından hareketle işgören ihtiyacının belirlenmesini içerir. Bu yöntemde de
örgüt ve iş analizleri önemli bir role sahiptir. Örgütte mevcut işler ve bunlara ilişkin “iş tanım
ve gerekleri”; hem gerekli işgören niteliklerini, hem de doldurulacak yerlerin sayısını
belirlemek için kullanılır. “Kadro planlaması” diye da adlandırılan bu yöntem, özellikle işgören
talebinin ürün talebi ve üretim (çıktı) düzeyinden “bağımsız” olduğu veya üretim ya da iş
miktarına göre işgören sayısının pek değişmediği, üretim miktarı ve iş hacmi üzerinde işgören
kontrolünün sınırlı olduğu durumlar (çoğu hizmet işleri) için uygundur.
Bu yöntemde de işyükü analizlerinde olduğu gibi, dönemlik toplam işyükü ile kişi başı
işyükünün oranlanmasıyla gerekli olan işgören sayısı bulunur. Bu yöntemin farklılığı
“işyükü”nün çıktı veya ürün miktarına göre değil; doldurulması gereken iş yerleri (iş
istasyonları veya kadro) sayılarına dayalı olarak hesaplanmasıdır. Bu yöntemde dönemlik iş
gücü talebi, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Gerekli işgören sayısı = Çalışılacak gün sayısı X Yer sayısı X Vardiya sayısı / Kişi
başına çalışılacak iş günü sayısı
Örneğin, bir sınır koruma birliğinin görev alanı içinde, yılın 365 günü 20 yerde 24 saat
boyunca birer askerin nöbet tutması gerektiğini varsayalım. Burada, bir askerin günde kaç saat
nöbet tutacağı (veya günde kaç vardiya olacağı) ve yılda kaç gün çalışacağı konusunda da
bilgiye ihtiyacımız vardır. Eğer, bir askerin günde 6 saat nöbet tutması (bu günde dört vardiya
demektir), yılda da 300 gün görev yapması planlanmış ise, gerekli personel sayısı, aşağıdaki
gibi hesaplanır:
Gerekli İşgören Sayısı= 365 gün X 20 yer X 4 vardiya= 29200 adamgün/yıl
29200 / 300 gün= 97,33 kişi
Bu örnekte, planlanan çalışma sürelerinde hiç sapma veya iş gücü kaybı olmadığında
yaklaşık 97 kişi gerekecektir. Öngörülemeyen devamsızlıklar vb. nedeniyle 2,66 kişi daha
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gerekebileceğini varsayarsak söz konusu görevin aksamadan yürütülmesi için 100 kişilik bir
kadro gerekecektir. (Kişi başı çalışma süresi, beklenen iş gücü devri ve devamsızlıklar
dikkate alınarak belirlendiğinde, bulunan sayıya, ayrıca bir ilave yapmak
gerekmeyecektir.)
Yer planlaması yöntemine göre işgören talebi, işyükü düzeyinin düzensiz olduğu
alanlarda; en az (minimum), ortalama veya en çok (maksimum) işyükü düzeyine (veya kapasite
kullanım oranına) göre de hesaplanabilir. Alternatif bir yaklaşım, yer planlamasıyla en düşük
işyüküne göre, istihdam edilmesi gereken asgari işgören sayısını daha uzun dönem için
belirlemek, bunun üzerindeki kısa vadeli değişken işgören talebini ise, işyükü analizi vb.
yöntemlerle belirlemek şeklinde olabilir.

3.5. İş Gücü Arzının Belirlenmesi
İş gücü arzı analizleri, İKP sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu analizler, işletme içi
ve dışı “mevcut ve beklenen” iş gücü arzının belirlenmesi amacıyla yapılır. İlgili kısımda
belirtildiği gibi, mevcut iş gücü arzının planlama sürecinin başlarında belirlenmesi ve
değerlenmesi, daha uygun bir yaklaşım olacaktır.
İşletme içi iş gücü arzını, mevcut veya beklenen beceri ve verimlilik düzeyi ile geçerli
çalışma koşulları altında, işletmenin çalışmakta olan/olacak personeli oluşturur. Dış iş gücü
arzını ise iş piyasasındaki çalışma istek ve gücüne sahip kişiler oluşturur. Arz analizleri,
mevcut iç arzın belirlenmesini ve gelecekteki iç ve dış arzın tahminini içerir. Bu analizler, iş
gücü talebinin ne ölçüde eldeki işgörenlerle ve dış kaynaklardan karşılandığını/
karşılanabileceğini ortaya çıkaracaktır. Burada, özellikle mevcut ve gelecekteki “işletme içi iş
gücü arzı”nın yani “olan ve olması beklenen işgören miktarı”nın belirlenmesi önemlidir.
İşletme içi iş gücü arzını belirleme konusunda, genel olarak, İKY’ye ilişkin bilgilerin
yer aldığı “insan kaynakları bilgi sistemi”nin varlığı ve yeterliliği büyük önem taşır. Bilişim
teknolojileri, bilgi sistemlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda büyük olanaklar
sağlamaktadır. Ayrıca faaliyet, üretim veya çalışma raporları gibi veri kaynakları da mevcut
çalışanlardan yararlanma düzeyini göstermek açısından yararlıdır. İç iş gücü arzını belirlemede,
işletmede mevcut işgörenleri ve onların sahip olduğu özellik ve becerileri içeren “insan
kaynakları (işgören/beceri) envanterleri” veya “nitelik envanterleri” (qualification
inventory), önemli araçlardır. İşgören (beceri) envanterlerinde, tüm personele ait (ismi, şu anki
ve önceki işi, ücreti, performans değerleme sonuçları, kariyer hedefleri, nitelikleri vb.ne ait)
gerekli bilgiler yer alır. Bazı durumlarda, çeşitli işgören grupları için (örneğin yönetici olan ve
olmayan işgörenler için) farklı envanterler tutulabilmektedir. Ayrıca; örgütteki kilit pozisyon
ve işgörenlere ilişkin “yedekleme (succession) planları” ile bu planlar çerçevesinde
hazırlanan ve örgütte yakın gelecekte boşalacak mevkileri ve bu pozisyonlara aday personelin
terfi potansiyelini gösteren işgören ve pozisyon “yedekleme şemaları”, (Personnel/position
replacement charts) da –iş gücü gereksinmesinin ve- işletme içi iş gücü arzının
değerlenmesinde kullanılabilecek araç ve yöntemler arasındadır.
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İş gücü arzının analizinde, markov analizi gibi sayısal; yönetici ve uzman yargısı gibi
nitel (yargısal) yöntemlerden de yararlanılabilir.
Dış iş gücü arzının analizi, işletmenin gerek duyduğu nitelikteki işgörenlerin ne ölçüde
piyasadan sağlanabileceğini tahmine yöneliktir. Bu konuda, iş gücü piyasasındaki emek arz ve
talep düzeylerine, işsizlik oranlarına, işletme ve piyasa ücret düzeylerine, ekonomik
konjonktüre, yasal düzenlemelere, hükûmet politikalarına, belirli işlere ilişkin toplumsal
tutumlara, nüfus ve iş gücü hareketlerine vb.ne ilişkin analiz ve tahminler yapılır. Bu tahmin ve
değerlendirmeler; hangi işler için nereden, hangi yollarla aday araştıracağımızı, iç ve dış
kaynaklara ne ölçüde önem ve öncelik vereceğimizi belirlemede yardımcı olacaktır.

3.6. İK İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Planlanan döneme ilişkin işletmenin tahmin edilen iş gücü talebi ile işletme içi iş gücü
arzı (olması gereken ve olması beklenen iş gücü/işgören miktarı ve nitelikleri) karşılaştırılarak,
net iş gücü veya İK ihtiyaçları belirlenir. İş gücü talebi ile beklenen iş gücü arzının
karşılaştırılması sonucunda üç durum ortaya çıkabilir:
1.

İş gücü talebinin arzdan büyük olması: İş gücü eksikliği (ihtiyacı)

2.

İş gücü talebinin arzdan küçük olması: İş gücü fazlalığı

3.

İş gücü arz ve talebinin eşit olması: Hedeflenen denge durumu

İlk durumda, iş gücü ihtiyacının karşılanması; ikinci durumda, iş gücü fazlalığının
giderilmesi; son durumdaysa, denge hâlinin sürdürülmesine yönelik İK uygulamalarına
“ihtiyaç” olacaktır. Buna göre, planlamaya konu “İK ihtiyaçları”, işgören eksikliğinin
belirlenmesi ve karşılanması gereksinmesinin ötesinde, İK arz ve talebini dengelemeye yönelik
diğer İK eylemlerini de içeren geniş bir anlam ve içeriğe sahiptir.

3.7. İş Gücü Arz ve Talebini Dengelemeye Yönelik Eylemlerin
Planlaması
Net İK ihtiyaçları belirlendikten sonra, istenen sonuçlara ulaşmak için eylem planlaması
yapmak gerekir. Eylem planlaması, duruma göre, iş gücü açığını kapatmak veya iş gücü
fazlalığını gidermek suretiyle emek arz ve talebini eşitlemeyi; eğer eşitlik varsa bunun
devamını sağlayacak eylemleri veya önlemleri kararlaştırmayı içerir.
“Eylem planlaması”, İK planlaması ile diğer İKY işlevlerine ilişkin faaliyetlerin
işletmenin amaç, strateji ve planlarıyla “bütünleştirilmesi”ne hizmet eder. İş gücü talebi ile
arzının karşılaştırılması sonunda ortaya çıkabilecek durumlar ve bu durumlara ilişkin eylem
planları, üç başlık altında incelenebilir:
(1) Eşitlik Durumu: İş gücü arzı ile iş gücü talebinin eşit olması, İKP ile ulaşılmak
istenen temel hedeftir. Bu durumda, yapılması gereken, bu eşitliğin korunmasına yönelik
planları hazırlamak ve uygulamaktır. Ancak, örgüt düzeyinde böyle bir eşitliğe rağmen,
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birimler ve işler düzeyinde fazlalık ya da eksiklik olabilir. Bu durumda, belirli iş ve birimlerle
sınırlı işgören açığı ve fazlalığı, iç işgören hareketleriyle (terfi, nakil, rütbe indirimi..)
giderilerek eşitlik sağlanmalıdır.
İnsan kaynakları açısından eşitlik veya denge, durağan değil dinamik bir durumdur. Bu
nedenle, denge hâlinin korunması ve sürdürülmesi için, yukarıda belirtilenler dışında başka
önlemler de düşünmek gerekir. Bu bağlamda, işgören tatmininin ve bağlılığının sağlanması ve
sürdürülmesi, eğitim ihtiyaçlarının zamanında tespit edilerek karşılanmasına yönelik
faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi tedbirler de düşünülebilir.
(2) İş Gücü Fazlalığı: Eğer işletme içi iş gücü arzı, iş gücü talebinden büyükse;
işletmede işgören fazlalığı var (ya da olacak) demektir. Bu durumda, bu fazlalığın büyüklüğüne,
niteliğine ve ne zaman, nerede ortaya çıkacağına göre dengeyi sağlayıcı “azaltmaya ve
küçülmeye” yönelik bazı önlemlerin alınması gerekecektir. İş gücü fazlalığını gidermek,
işgören miktarını olması gereken düzeye çekmek için, duruma göre; aşağıdaki önlemler
alınabilir:


Yeni işgören alımlarını durdurmak veya kısıtlamak,



Çalışma saatlerini kısaltmak, izin ve tatilleri artırmak,

 Kısmi süreli, iş paylaşımına dayalı esnek çalışma programları uygulayarak kişi
başına düşen çalışma süresini azaltmak,


Mümkünse; fazlalık olan bölümlerden eksiklik olan birimlere işgören kaydırmak,



İşgörenleri yeniden sınıflandırma (reclassification: rütbe indirme) yoluna gitmek,



İşten ayrılma ve erken emekliliği teşvik etmek,



Geçici işten çıkarmaya gitmek,



Sürekli işten çıkarma yoluna gitmek.

İş gücü fazlalığını gidermeye yönelik önlemlerden son üçü, işletmeden bazı işgörenlerin
geçici veya sürekli olarak ayrılmasını, yani küçülmeyi (downsizing) içermektedir. Diğerleri ise,
işletme içi emek arzının, işgören sayısında azaltmaya gitmeksizin, kısılmasını ifade etmektedir.
İşin ekonomik ve sosyal yönleri dikkate alınarak, işten ayrılma ve çıkışla sonuçlanacak
önlemlerin sona bırakılmasının, çoğu durumda, uygun bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Ayrıca,
birimler arası nakil veya yükseltmeler ile geçici ya da sürekli olarak işten çıkarmanın da
“seçim” kararı gerektirdiği ve bu kararların önemli olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.
(3) İş Gücü Açığı (İhtiyacı): Eğer işletmenin iş gücü talebi mevcut iş gücü arzından
fazla ise, “iş gücü açığı” veya “personel ihtiyacı” var demektir. Başka bir deyişle, işletmenin
varolan personeli, geçerli çalışma koşulları ve düzeni içinde, işgören talebini
karşılamamaktadır.
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İş gücü açığı (eksikliği) olması durumunda, gereksinmenin miktarına, zamanına,
süresine ve niteliğine göre, alınabilecek belli başlı önlemler şunlardır:
(a) Eldeki iş gücü ile iş gücü eksikliğini karşılamak:
Eğer; eksiklik az ve kısa süreli ise ortaya çıkan ihtiyaç eldeki personelin emek arzını
artırıcı bazı önlemlerle giderilebilir. Örneğin; yasal, beşerî ve sosyal olanaklar elverdiği
ölçüde “fazla mesai uygulamasına geçilebilir, çalışma süreleri uzatılabilir, izin ve tatiller
kısaltılabilir”. Bir başka önlem olarak “vardiya sayısı” artırılabilir. Bunlar, acil ve kısa süreli
ihtiyaçlar için, kısa dönemde devreye sokulabilecek önlemlerdir.
Orta ve uzun dönemde, “iş gücünün yeterliliğini ve verimliliği artırıcı önlemler”
uygulanabilir. Eğitim yoluyla çalışanların yeterliliklerini artırmak, personeli daha fazla ve
verimli çalıştırmaya yönelik güdüleme (teşvik) önlemleri uygulamak, bu konuda
başvurulabilecek yollardır. Bunlara ek olarak; verimlilik ve etkinliği artırıcı diğer önlemlerle,
örneğin; daha iyi iş planlaması ve insan yerine ikame edilebilir “üretim araç ve teknikleri”
(veya iş gücü tasarrufu sağlayan teknolojik yenilikler) ile iş gücü açığı -en azından belirli
ölçüde- karşılanabilir. Bunlar, işgörenlerin mevcut işlerinde verimliliklerini ve emek arzlarını
artırmaya yönelik olan ve “işgören seçim kararı” gerektirmeyen önlemlerdir.
İş gücü ihtiyacını mevcut işgörenlerle karşılamada başvurulabilecek ikinci grup
önlemler, örgüt içi iş ve yer değişikliği, dolayısıyla seçim kararı gerektiren tedbirlerdir.
Özellikle, iş gücü açığının belirli birimlerle sınırlı olduğu durumlarda, örgüt içi terfi ve nakiller
yoluyla açığın -kısmen veya tamamen- kapatılması yoluna gidilebilir. Terfi ve nakiller,
genellikle örgüt dışından işgören alımının gerekli olduğu durumlarda da öncelikle başvurulan
ve seçim kararı gerektiren önlemlerdir.
(b) Geçici veya sürekli statüde yeni personel istihdamı yoluna gitmek:
Eldeki personelle işgören açığını kapatmak yeterli, uygun ya da mümkün olmadığında,
işletme geçici ya da sürekli olarak çalıştırmak üzere “yeni işgören alımı” yoluna gidecektir.
İşgören alımı gerektiğinde, verilmesi gereken bir karar, işgören alımının “geçiçi veya
sürekli” statüde mi olacağı, yoksa dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) yoluna mı
gidileceğidir. Eğer iş gücü açığı, eldeki personelle karşılanamayacak ölçüde büyük fakat “geçici
bir süre için” söz konusu ise; işletmenin “geçici işgören istihdamı” yoluna gitmesi uygun
olacaktır. Bu konuda izlenebilecek iki yol vardır: İlk olarak işletme kendisi “geçici personel
sağlama” yoluna gidebilir. İkinci olarak da son zamanlarda yaygınlaşan “işgören kiralama
(leasing)” veya “işgören taşeronluğu” hizmeti veren firmaların işgörenlerinden kısa veya
uzun bir süre için yararlanabilir. Bunun gibi alternatif istihdam yolları, özellikle fazla nitelik
gerektirmeyen düşük düzey işlerin doldurulması için uygundur.
İşgören açığının eldeki personel ile veya “geçici istihdam” yoluyla kapatılmasının
mümkün ve yeterli olmadığı durumlarda, işletmeler genellikle sürekli statüde çalıştırmak üzere
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dışarıdan yeni personel alma yoluna gitmektedirler. Bu konuda son zamanlarda yaygınlaşan bir
seçenek, “dış kaynaklardan yararlanma”dır.
Geçici ve sürekli işgören ihtiyaçlarını karşılamak için dış kaynaklardan, taşeronlardan
yararlanma, işletmenin maliyet tasarrufu sağlaması ve asıl işine odaklanmasına imkân verdiği
için de tercih edilen bir yoldur. Bu konuda ihtiyacın süresi, nitelikli elamanların bulunabilirliği,
(varsa) sendikanın tutumu gibi faktörler de etkilidir. Dış kaynaklardan yararlanmaya karar
verildiğinde, olası tedarikçilerin araştırılması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi ile ilgili
işler de planlanmalıdır. Benzer şekilde, işletme kendi nam ve hesabına personel almaya karar
verdiğinde de aday araştırma, seçim, oryantasyon ve eğitim faaliyetleri planlanmalıdır.
İş gücü eksikliği olması veya beklenmesi durumunda da öncelikle ihtiyacın iç
kaynaklardan karşılanmasına yönelik önlemlerin değerlendirilmesi, özellikle dışarıdan işgören
almanın bundan sonra değerlendirilmesi, uygun ve tavsiye edilen bir yaklaşımdır.
İş gücü açığının mevcut çalışanların işlerinde bir değişiklik yapmadan emek arzlarını ve
verimliliklerini artırıcı önlemlerle ya da başka işverenlerin işgörenleriyle kapatılması
durumunda örgüt açısından, burada sözü edilen anlamda bir işgören temin ve seçimi, söz
konusu değildir. Bunun dışında, örgütçe iç ve/veya dış kaynaklardan boş işleri doldurmak için,
işgören alımının söz konusu olduğu durumlarda personel sağlama ve seçimi gündeme
gelmektedir. Sürekli çalıştırılmak üzere, dış kaynaklardan ve çok sayıda işgörenin işe alınması
söz konusu olduğunda, elbette konu daha da önem kazanacaktır.
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Uygulamalar
İnsan Kaynakları Planlamasının temel amacı, olması gereken ile mevcut/öngörülen iş
gücü (iş gücü talep ve arzı) dengesini sağlamak ve sürdürmek için neler yapılması gerektiğine
karar verilmesidir. Bunun için öncelikle (1) verilerin toplanması ve durumun analiz edilmesi,
(2) iş gücü talebi ve arzının belirlenmesi, (3) arz ve talebin karşılaştırarak insan kaynakları
ihtiyaçlarının (eşitliği koruma, eksiklik veya fazlalığı giderme) ortaya konulması ve (4) bu
ihtiyaçların karşılanması için gerekli eylemlerin planlanması gerekmektedir. İş gücü talebinin
belirlenmesinde yargısal, sayısal ve ayrıntılı olmak üzere birtakım yöntemlerden
yararlanılabilir. Özellikle ayrıntılı yöntemlerden yararlanılarak belirli bir dönemde, birey, birim
veya örgüt düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemlerin toplamına veya iş miktarına göre,
örgütün iş gücü devri oranı ve işgörenlerin devamsızlıkları da hesaba katılarak iş gücü talebi
belirlenebilir.
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Uygulama Soruları
1.

İş gücü talebi ne demektir ve bu talebi belirleyen temel faktörler nelerdir? Belirtiniz.

2.

İş gücü arzını tanımlayınız ve iş gücü arzını etkileyen faktörleri belirtiniz.

3. İş gücü devri ve devamsızlık analizlerinin İKP’de hangi amaçlar için kullanıldığını
açıklayınız.
4.

İşyükü analiz yöntemini öz olarak anlatınız.

5. Örgütün insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli eylem
planlarının neler olabileceğini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevidir.
İKP, bir örgütün/işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için “nerede, ne zaman, hangi niteliklerde
kaç işgörene ihtiyaç olduğunun (kısaca iş gücü ihtiyacının) belirlenmesi”ni ve bu ihtiyacın
karşılanması için nelerin yapılması gerektiğine karar verilmesini içerir. Bu özellikleriyle İKP,
hem diğer işletme planlarıyla hem de işgören temin ve seçimi (kadrolama), kariyer yönetimi,
işten çıkarma gibi diğer İKY işlevleriyle de sıkı bir ilişki içindedir ve örgütün başarısı açısından
da kritik bir role sahiptir.
Belirli mal ve hizmetlerin üretilmesine dair amaç ve planlar olmadığında, insan
kaynaklarına da İKP’ye de gerek olmayacaktır. Ayrıca, İKP’de söz konusu iş planlarının veri
ve bilgileri, zorunlu olarak kullanılacaktır. Bu gibi nedenlerle İKP, iş gücü ihtiyacını ortaya
çıkaran “iş planlarına bağımlı” bir planlama faaliyetidir.
İKP, olması gereken ile mevcut/öngörülen iş gücü (iş gücü talep ve arzı) dengesini
sağlamak ve sürdürmek için neler yapılması gerektiğine karar verilmesini içeren bir süreçtir.
Bu sürecin başlıca aşamaları, (1) Veri toplama ve durum analizi, (2) İş gücü talebi ve arzının
belirlenmesi, (3) Arz ve talebi karşılaştırarak İK ihtiyaçlarının (eşitliği koruma, eksiklik veya
fazlalığı giderme) belirlenmesi ve (4) Bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli eylemlerin
planlanması, şeklinde sıralanabilir. Uygulama ile planları etkileyen değişmeler ve uygulama
sonuçlarına göre planın kontrolü ve güncellenmesi de bu sürecin aşamaları olarak kabul
edilebilir.
İKP sürecinde çeşitli yöntemlerden yararlanılır. Bunlar, sayısal-yargısal, genel-ayrıntılı
yöntemler vb. şeklinde sınıflandırılabilir. Yönetici/uzman görüşü, delphi yöntemi, nominal
grup tekniği gibi yargısal yöntemler, yönetici ve uzmanların görüş ve tahminlerine dayalıdır.
Trend, regresyon analizleri, işyükü ve iş gücü analizleri, verimlilik oranları gibi sayısal
yöntemler ise, nicel verilere dayalıdır. Bazı yöntemler, uzun vadeli işgören ihtiyaçlarının genel
olarak (kabaca) tahminine imkân verir; ayrıntılı yöntemlerse, genellikle kısa vadeli ve isabet
oranı yüksek kararlara elverişlidir.
İş analizleri, hem nitelik ve hem de sayısal olarak iş gücü arz ve talebinin
belirlenmesinde kullanılan temel bir yöntemdir.
Başarılı bir İKP’nın en önemli amacı ve yararı, örgütün amaç ve planlarının uygun
sayıda ve nitelikte işgörenlerle zamanında ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
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Bölüm Soruları
1) İşgören temin ve seçim sürecinin ilk aşaması hangisidir?
a) İhtiyacı karşılayacak adayların araştırılması
b) Adaylar arasından uygun olanların saptanması
c) İşgören ihtiyacının sayı ve nitelik olarak belirlenmesi
d) Adaylar içinden uygun olanların işe yerleştirilmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi iş gücü talebinin belirlenmesinde kullanılan sayısal
yöntemlerden biridir?
a) Senaryo Analizleri
b) Trend Analizleri
c) Kıyaslama
d) Delphi Tekniği
3) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin iş gücü talebinin mevcut iş gücü arzından fazla
olması durumunda alınabilecek önlemlerden biridir?
a) Çalışma saatlerini kısaltmak
b) Erken emekliliği teşvik etmek
c) İş paylaşımına dayalı esnek çalışma programları uygulayarak kişi başına düşen
çalışma süresini azaltmak
d) Geçici statüde işgören almak
4) Kalem üreten bir işletmede, zaman ölçümü yoluyla bir adet kalemin “standart
montaj süresi” 3 dakika olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki altı aylık dönemde 2.000.000
kalemin üretilmesi planlanmaktadır. Bu dönem içinde bir işgörenin günde 8 saatten 100 gün
çalışması planlanmıştır. Buna göre işin zamanında tamamlanması için kaç işgören gerekir?
a) 100
b) 115
c) 125
d) 130
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5) Yedek ve ek işgören ihtiyacı hangi analizlere dayalı olarak belirlenir?
a) İşyükü Analizi
b) İş Gücü Analizi
c) Yer Planlaması
d) Regresyon Analizi

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)c, 5)b
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4. İŞGÖREN SEÇİMİ VE İŞE YERLEŞTİRME



Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Aday Araştırma ve Bulma

4.1.1. Aday Bulmanın Önemi ve Amaçları
4.1.2. Aday ve İşgören Sağlamayı Etkileyen Faktörler
4.1.3. İşgören Adayı Temin Kaynakları ve Yöntemleri
4.1.3.1. İç Kaynaklardan Aday ve İşgören Sağlama
4.1.3.2. Dış Kaynaklardan Aday Sağlama
4.1.3.3. Sürekli Statüde İşgören Teminine Alternatif Yollar
4.2.

İşgören Seçimi

4.2.1. Başvuruların Kabulü – İlk (Ön) İnceleme
4.2.2. Başvuru Formu Doldurtma
4.2.3. Sınav/Test Uygulaması
4.2.4. İşe Alma Görüşmesi
4.2.5. Adayın Geçmişinin ve Referanslarının Araştırılması
4.2.6. Sağlık Muayenesi
4.2.7. İşe Alma / Seçim Kararı
4.2.8. İşe Yerleştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Örgütlerde aday araştırma ve bulma sorumluluğunun hangi birime ait olduğunu
belirtiniz.
2.

Örgütlerde aday ve işgören sağlamayı etkileyen faktörleri açıklayınız.

3.

İşgören adayı temin kaynakları ve yöntemlerini ayrı ayrı açıklayınız.

4.

Sürekli statüde işgören teminine alternatif yolları belirtiniz.

5. İşgören seçimine yönelik biçimsel veya sistematik seçim sürecinin temel
aşamalarını belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aday Araştırma ve
Bulma

Aday bulmanın önemi ve
amaçları ile aday ve işgören
sağlamayı etkileyen faktörleri
belirtebilmek

Okuyarak

Aday Araştırma ve
Bulma

İşgören adayı temin
kaynaklarını ve yöntemlerini
açıklayabilmek

Okuyarak

İşgören Seçimi

İşgören seçimine yönelik
biçimsel veya sistematik seçim
sürecinin temel aşamalarını
açıklayabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Aday araştırma ve bulma



İç kaynaklardan aday sağlama



Dış kaynaklardan aday sağlama



İşe alma görüşmesi



Sınav/test uygulamaları
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Giriş
Belirli mal ve/veya hizmetlerin üretilmesi amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren
işletmelerin ve diğer örgütlerin en vazgeçilmez girdisi, insan (iş gücü, işgören) unsurudur. Bir
örgüt ya da işletmenin başarısı, gerekli maddİ ve de beşerî kaynaklara yeterince sahip olmasına
ve bunlardan etkin olarak yararlanmasına bağlıdır. Maddi kaynaklardan etkin biçimde
yararlanılması da temelde insan unsuruna bağlı olduğundan, insan kaynaklarının yeterliliği
ve etkin biçimde yönetimi, örgütsel başarı açısından belirleyici faktördür. Bu bağlamda;
“kadrolama” diye de adlandırılan işgören temin ve seçimi; insan kaynakları yönetiminin diğer
faaliyetlerini ve örgütsel başarıyı etkileyen önemli bir işlev olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bölümde, sistemli ve biçimsel olarak insan kaynakları planlaması ve işgören seçim (kadrolama)
işlevinin nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durulacaktır.
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4.1. Aday Araştırma ve Bulma
İşgören sağlama veya kadrolama sürecinin ikinci temel evresi, aday araştırma ve
bulma (recruiting) aşamasıdır. İşgören seçimi faaliyetinin aktif dilimi, bu aşama ile başlar.
“Aday temini” olarak da adlandırılan bu aşama, boş işler için içinden uygun adayların
seçilebileceği bir havuz oluşturmak üzere adayları arama ve cezbetme; kısaca, boş işler için
“aday havuzu oluşturma süreci” olarak tanımlanabilir. Aday araştırması, işletme içinden veya
dışından ya da her iki kaynaktan yapılabilir.
Şekil 6’da görüldüğü gibi, aday bulma süreci, işgören eksikliğini gidermek için,
birim yöneticilerince işgören talebinde bulunulmasıyla başlar. Çoğu işletmede aday
temininin resmiyet kazanması ve sürecin başlaması için “personel talep formu” kullanılır. Bu
form ihtiyaç sahibi birim yöneticisince doldurularak, İK birimine iletilir. Formda, “hangi tarihte
hangi işler için kaç kişiye ihtiyaç olduğu, ihtiyacın nedenleri veya gerekçeleri, adaylarda aranan
niteliklerin neler olduğu”na ilişkin bilgiler yer alır. Süreç, örgüt içinden ve dışından adayların
araştırılması ile devam eder ve adayların işletmeye/yetkili organa başvurmaları ile sona
erer. Süreç içinde, boş işlerin olası adaylara çeşitli kanallarla duyurulması ve uygun
kişilerin başvurmasının sağlanması ile ilgili faaliyetler de yer alır. Burada amaç; içinden,
işletmenin ihtiyacını karşılayacak sayı ve nitelikte işgörenlerin seçilebileceği bir “aday
havuzu” oluşturmaktır. Aday havuzu veya grubu, uygun büyüklük ve bileşimde olmalıdır.
Yani, işletmenin aradığı nitelikte ve sayıda işgöreni seçmesine olanak verecek bir büyüklükte
ve bileşimde olmalı; ancak, iş gücü sağlama maliyetlerini aşırı biçimde artıracak ölçüde de
büyük olmamalıdır.
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Şekil 6: Aday Araştırma ve Bulma Süreci

4.1.1. Aday Araştırma ve Bulma Sorumluluğu
Örgütlerde aday araştırma ve bulma sorumluluğu, genellikle insan kaynakları (personel)
birimine aittir. Özellikle büyük işletmelerde aday bulma işi daha fazla önem ve süreklilik
gösterdiğinden, İK birimi içinde bazı uzmanlar, sadece bu işle ilgilenebilmektedirler. Küçük
işletmelerde ise; İKY'den sorumlu bir yönetici diğer işlevler yanında işgören sağlamadan da
sorumlu olabilmektedir. Hatta çok küçük işletmelerde tepe yönetici/patron, diğer işletme ve
insan kaynakları yönetim faaliyetleriyle birlikte işgören sağlama yetkisini de elinde
bulundurabilmektedir.
İşletmenin yapısına ve doldurulacak işlerin önem ve özelliklerine göre, işgören
sağlamada “merkezi” ya da “merkezkaç” bir yaklaşım benimsenebilir. İlkinde, işgören
sağlama işleri “merkezi bir insan kaynakları veya işe alma birimince” gerçekleştirilir. Ön eğitim
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gerektiren, son derece teknik ve yönetsel kademeler için genelde merkezi yaklaşım benimsenir.
Bu yaklaşım; şirket çapında stratejik önceliklere uygun işgören seçimi, işe almada
mükerrerlikleri önleme ve sinerji oluşturma gibi yararlara sahiptir. Ancak, bağlı birimlerin
özerk ve işe alma ihtiyaçları farklılaşıyorsa, merkezi alım pek uygun değildir. Coğrafi olarak
geniş bir alana yayılmış, farklı birimleri içeren örgütlerde ise, genelde yönetsel olmayan ve ön
eğitim gerektirmeyen işler için işgören bulma sorumluluğu, ilgili birim yöneticilerine
bırakılabilir.
Aday araştırma ve bulma konusunda dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing),
gittikçe yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu konuda işletmeler, aday temini konusunda hizmet
veren özel veya resmî aracı kuruluşlardan ve yönetim danışmanlık şirketlerinden
yararlanmaktadırlar. Bu durumda da; şirket adına hizmet sağlayan firmalarla olan ilişkilerin
kurulması ve sürdürülmesi, İK birimlerinin görevidir.

4.1.2. Aday Bulmanın Önemi ve Amaçları
Aday bulma; hem işgören seçimi hem de diğer İKY işlevleri açısından son derece
önemlidir. Çünkü, bir işletmenin insan kaynaklarının kalitesi, büyük ölçüde aday bulma işinin
başarısına bağlıdır. Yeterli sayıda ve uygun özelliklerde adayın bulunamaması, bazı boş işlerin
doldurulamamasına veya işin gerektirdiği niteliklere yeterince sahip olmayan kişilerin işe
alınmasına yol açabilir. Alınan personelin işin gereklerine yeterince sahip olmaması verim
düşüklüğü yanında; eğitim ve ücret maliyetlerinin, iş gücü devrinin, iş kazalarının ve arızaların
artması; motivasyon ve iş tatmininin düşmesi, denetim giderlerinin yükselmesi gibi olumsuz
sonuçlara da neden olacaktır. Bu gibi sorunların önlenmesinde uygun adayların uygun
yöntemlerle bulunup seçilmesi, önemli bir etkiye sahiptir.
Aday bulmada temel amaç; içinden, işletmenin ihtiyaç duyduğu sayıda ve boş
işlerin gerektirdiği niteliklere sahip işgörenlerin seçilebileceği büyüklükte ve bileşimde
bir “aday havuzu (kitlesi)”na sahip olmaktır. Bu ana amacın gerçekleştirilmesi için
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
İlk olarak, işgören ihtiyacı (boş işler), mümkün olduğunca çok kişiye
duyurulmalıdır. İkinci olarak; bu duyurular, iş arayanların işletmeye başvurmalarını
özendirici bir biçimde yapılmalıdır. Daha fazla başvuru alındığı ölçüde, iş gereklerine uygun
kişileri seçme şansı artacaktır. Ancak, bu arada, eleman aranan işler (ve gerekli nitelikler)
hakkında yeterli bilgi de verilmelidir ki, uygun niteliklere sahip olmayan kişiler başvurmasınlar.
Yetersiz adayların kendi kendilerini eleyip işe başvurmaktan vazgeçmeleri, özellikle Türkiye
gibi işsizliğin yüksek olduğu ve bu nedenle başvuru sayısının yüksek olmasının beklendiği
ülkelerde önemlidir.
Özellikle dış kaynaklardan aday bulmada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, belirli
işgören grupları için işletmenin hitap edeceği hedef “iş gücü piyasasını” belirlemektir.
İşletme açısından iş gücü piyasası, işgören sağlayabileceği en geniş coğrafi alanı kapsar.
Değişik işgören grupları için piyasanın sınırları farklılık gösterir. Kural olarak, az bulunur,
nitelik düzeyi yüksek elemanlar için piyasa daha geniştir. Bu yüzden, aday bulma faaliyetinin
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başarısı açısından, her bir işgören grubu için hedef piyasa doğru şekilde saptanmalı ve uygun
araçlar kullanılmalıdır. Buna göre; genel müdür arandığını işletme kapısına asılacak bir ilanla
duyurmak uygun olmayacağı gibi, yakın çevreden kolayca bulunabilir niteliksiz elemanlar için
ulusal düzeyde dağıtılan bir gazetede görkemli bir ilan vermek de doğru olmayacaktır.
Aday bulma (temin) programının başarısı için, yarar ve maliyetler iyi analiz
edilmeli; program uygun adayları cezbedici, uygun olmayanları ise başvurudan caydırıcı,
bu arada işletmenin piyasadaki imaj ve saygınlığını geliştirici bir biçimde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır.

4.1.3. Aday ve İşgören Sağlamayı Etkileyen Faktörler
Aday/işgören araştırma ve bulma faaliyetlerinin nasıl yerine getirilip ne sonuç
vereceğini (başarısını) etkileyen, bu nedenle dikkate alınması gereken, işletme içi ve işletme
dışı çok sayıda faktör vardır. İşgören temin ve seçim faaliyetleri, bu faktörlerin olası etkileri
göz önünde bulundurularak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bunlardan önemli görülen
bazı örgütsel ve çevresel faktörlere, öz olarak, aşağıda değinilmiştir.
Örgütsel Faktörler: Örgüt büyüklüğü, örgüt ve iş özellikleri, İK politika ve
uygulamaları, işe alma alışkanlıkları, örgütün büyüme eğilimi, imajı, yönetim-işgören ilişkileri
vb. örgütsel faktörler, İK temin ve seçimini etkilemektedir. Örgütün büyüklüğü, bir yandan işe
alma yükünü, diğer yandan biçimsel İKP ve seçim sistemlerine olan ihtiyacı artıran bir
faktördür. İçerden terfi politikaları, işgören tatminini ve bağlılığını artırmakta; buna karşılık
seçimde dış kaynaklardan yeterince yararlanmaya da engel olabilmektedir. İşletmenin rekabetçi
ücret politikaları uygulaması, iyi bir İKP sistemine sahip olması, etkili eğitim ve geliştirme
olanakları sunması, çevrede iyi bir imaja sahip olması, büyümesi, iş gücü devrinin ve
devamsızlığın düşük olması, iş koşullarının ve faaliyet çevresinin cazip olması gibi faktörler, iş
gücü ihtiyacının karşılanması açısından genellikle kolaylık sağlamaktadır. Yönetim-işgören
ilişkilerinin iyi olmaması, güçlü sendikaların varlığı, mali sorunlar vb. ise genelde işletmenin
manevra alanını daraltıcı etkiler göstermektedir.
Çevresel Faktörler: Genel ekonomik koşullar; doğrudan veya dolaylı olarak personel
teminini etkiler. Genel olarak, ekonomide büyüme, durgunluk veya kriz olması, işletmenin
personel tedarik çabalarını etkileyecektir. Eğer ekonomik göstergeler, gelecek dönemde bir
durgunluk veya darboğaz olacağını gösteriyorsa, personel tedarik planları da ona göre
değiştirilmelidir. Piyasada işsizlik olması, aday sağlamayı kolaylaştıran; iş gücü yetersizliği
ise zorlaştıran bir durumdur.
Personel istihdamına ilişkin yasal düzenlemeler ve hükûmet müdahaleleri de
personel teminini etkiler. Özellikle kamu işletmeleri yasal düzenlemeler ve hükûmet
politikalarından daha çok etkilenir. Asgari ücret, sosyal güvenlik, istihdamda eşitlik, iş
güvencesi, ücret kesintileri ve vergiler vb.ye ilişkin düzenlemeler, genellikle işletmeleri
bağlayıcı bir özellik gösterir. Örneğin, ülkemizde de uygulanan özürlüleri, eski hükümlüleri ve
terör mağdurlarını (gaziler, gazi ve şehit yakınlarını) çalıştırma zorunluluğu; özellikle, ABD ve
birçok Avrupa ülkesinde “korunan gruplara” ayrımcılık (discrimination) yapılmasını
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önlemeye yönelik ve ihlâl hâlinde belirli yaptırımlar içeren ve işgören sağlama ve seçim
faaliyetlerini ve diğer insan kaynakları faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen düzenlemeler
vardır.
Özellikle istihdamı artırmaya yönelik bazı hükûmet teşvikleri, bunlardan yararlanan
işletmeler için işgören sağlamayı daha az maliyetli ve kolay kılabilmektedir.
Bunlar dışında; sosyokültürel, demografik faktörler, çevresel duyarlılık, teknolojik
gelişmeler vb. çevresel faktörler, örgütün işgören bulma faaliyetlerini etkileyecektir. Örneğin,
yakın çevre kamuoyunca kabul görmeyen bir alanda faaliyet gösteren bir işletme, salt bu
nedenle başka yörelerden işgören sağlamak durumunda kalabilir.

4.1.4. İşgören Adayı Temin Kaynakları ve Yöntemleri
İşgören adayı temin kaynakları, aranılan niteliklerde kişilerin “nerede”
bulunabileceğini ve kimler olduğunu ifade eder. Aday bulma yöntemleri ise, muhtemel
işgören adaylarına ulaşmaya ve onların işletmeye başvurmalarını sağlamaya ilişkin yolları ve
araçları ifade eder. Bu konu, genellikle “iç” ve “dış” kaynaklar ve yöntemler olarak iki başlık
altında incelenir:

4.1.4.1. İç Kaynaklardan Aday ve İşgören Sağlama
İşletmenin mevcut çalışanları, işgören temininde yararlanılabilecek “iç
kaynakları” oluşturur. Giriş düzeyi dışındaki işler için personel ihtiyacı ortaya çıktığında
çoğu işletme, öncelikle iç kaynaklara başvurur. İşgören ihtiyacı az ve kısa süreli olduğunda,
bazen dışarıdan yeni işgören almaksızın mevcut işgörenlerle ihtiyacın karşılanması da mümkün
olabilir. Dışarıdan işgören almanın gerektiği çoğu durumda da birçok büyük işletme, boşalan
mevkileri öncelikle mevcut işgörenlerle doldurma ve artakalan açığı dış kaynaklardan kapatma
yolunu tercih eder. Nitekim, Avrupa ülkelerini kapsayan bir araştırmaya katılan Türk
işletmeleri, tepe yöneticilerinin %60’ını, orta kademe yöneticilerin %72’sini ve alt kademe
yöneticilerin %60’ını mevcut çalışanları arasından seçtiklerini belirtmişlerdir.
İç kaynaklardan işgören sağlamada, duruma göre, üç yaklaşım söz konusudur:
(1) İç Kaynaklarla Açığı Kapatmak: Eğer iş gücü ihtiyacı, dışarıdan yeni işgören
alımını gerektirmeyecek kadar az veya kısa süreli ise; fazla mesai, çalışma sürelerini artırma,
eğitim ve güdüleme ile verimliliği artırma, ihtiyaç olan birim ve mevkilere diğer birim ve
mevkilerden işgören kaydırma gibi yollarla sorun çözülebilir. Bazı bölümlerde açığı
kapatmaya yetecek “işgören fazlalığı olması” hâlinde de iç kaynaklarla yetinilecektir.
(2) İç Kaynaklara Öncelik Vermek: İş gücü ihtiyacı, iç kaynaklarla karşılanamayacak
ölçüde büyük olduğunda, boşalan mevkiler (işler) önce mevcut personelin terfii veya
transferi yoluyla doldurulur. Sonra, söz konusu personelin boşalttığı işler ile iç kaynaklardan
doldurulamayan mevkiler için dış kaynaklardan personel temini yoluna gidilir. Burada, ortaya
çıkan açığın kapatılması için, işletmede hâlen çalışmakta olan personele öncelik verilmesi
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söz konusudur. Dışarıdan yeni işgören alımı gerekli olduğunda, genellikle tercih edilen yol
budur.
(3) İç ve Dış Kaynaklara Eşit Davranmak: Boşalan mevkileri doldurma konusunda
daha az benimsenen diğer yaklaşım ise, içeriden ve dışarıdan başvurabilecek adayları
birlikte değerlendirip seçim yapmaktır.

4.1.4.1.1. İşletme İçi İş Duyuruları ve Başvuru Düzenlemeleri
İç kaynaklardan aday ve işgören temininde, biçimsel ve nesnel bir düzenleme olarak
“işletme içi iş duyurusu ve başvuru” (job posting and bidding) programlarından
yararlanılabilir. Bu yolla, aday bulmak için bazı iş veya mevkilerin boşaldığından işletmede
çalışan ilgili personel haberdar edilir. Genellikle, boşalan işler ve aranan niteliklere (kimlerin
başvurabileceğine) ait bilgilerin yer aldığı bir duyuru, şirket panosu, bülteni (ve iç yazışma veya
intranet/internet) aracılığıyla ilgililere iletilir. Bu duyurularda başvuruların kime veya nereye,
nasıl, ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler de yer almalıdır. Böylece uygun niteliklere sahip
olduğunu düşünen istekli personelin, belirlenen prosedüre göre aday olarak bizzat
başvurmasına veya üstlerince aday olarak önerilmesine ve işletme içinde daha cazip işlere
doğru hareket etme fırsatı bulmasına olanak sağlanmış olur.
İç kaynaklardan aday bulmada; işgören beceri envanterleri, personel kayıtları,
yedekleme planlaması gibi araç ve imkânlardan da yararlanılabilir.
İç kaynaklardan işgören sağlamada, bazı yöneticilerin boşalan işleri sadece istedikleri
kişi veya kişilere duyurarak onların başvurmasını ve atanmasını sağlamaya yönelik informal
bir yaklaşımı tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu, hem seçim kararının doğruluğu hem de
işgören ilişkileri açısından sakıncalı bir yoldur. Bu yüzden, boşalan işlerle, aranan niteliklerin
ilgili tüm personele duyurulması ve mevcut personelin bu işlere nasıl başvurabileceğinin nesnel
bir düzene bağlanmış olması son derece önemlidir.

4.1.4.1.2. Terfi ve Nakil
İç kaynaklardan işgören sağlamada, genellikle terfi (yükseltme) ve nakil
(transfer=kaydırma) yöntemlerinden yararlanılır. Başka nedenlerle başvurulan “rütbe indirimi”
(demotion, tenzil-i rütbe) de bazı durumlarda, iç kaynaklardan yararlanmanın bir yolu olarak
değerlendirilebilir.
Terfi
“Terfi (promotion), bir işgörenin statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst
düzeyde (düzeydeki) bir mevkiye (işe) yükseltilmesini” ifade eder. Terfi, giriş düzeyi dışında
boşalan işlerin doldurulması için yaygın olarak başvurulan bir yoldur.
Biçimsel olarak, terfi kararları, işgörenin kıdemi, başarısı ve potansiyeli gibi faktörler
dikkate alınarak verilebilir. İnformal olarak ise, terfilerde adayın kişiliği ve kişiler arası etkileri
gibi ölçütler kullanılır. Geleneksel olarak, işgörenlerin bir iş veya işletmede geçirdikleri çalışma
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süresine göre terfi ettirilmesini öngören, “kıdeme dayalı terfi” politikaları yaygındır. Bu
uygulamada, üst mevkilerde boşalan işlere, adaylar arasında kıdemi en yüksek olan veya
olanlar, yükseltilir.
Yükseltme kararlarına dayanak olan ve bireylerin “çalışma süresi”ni gösteren kıdemin
en azından dört türünden bahsedilebilir:
(1) Genel çalışma kıdemi, bireyin çeşitli iş ve işletmelerdeki toplam çalışma süresini
ifade eder. Bu kıdem türü, “içeriden terfi” kararlarından ziyade işe ilk girişte iş deneyiminin
göstergesi olarak dikkate alınır.
(2) İşletme(örgüt) kıdemi, bireyin bir işletmede geçirdiği çalışma süresini gösterir.
(3) Bölüm/birim kıdemi ise bir işletmedeki herhangi bir bölüm veya birim içinde
geçirilen çalışma süresini kapsar.
(4) Mevki/Pozisyon veya İş kıdemi ise kişinin belirli bir mevki/görev veya işte çalıştığı
süreyi gösterir.
Kıdem türlerinden hangisinin yükseltmelerde esas alınacağı, duruma göre değişebilir.
Örgüt içinden terfilerde genellikle son üç kıdem türü, yani örgüt, bölüm veya iş kıdemi dikkate
alınır. Sendikalar da kıdeme dayalı terfiye taraftar bir tutum sergilerler.
“Başarıya (performansa) dayalı yükseltme”de ise öteden beri yapmakta oldukları işte
en başarılı olan veya görülenlerin terfi ettirilmesi söz konusudur. Özellikle, biçimsel ve etkin
bir performans/başarı değerleme sisteminin var olduğu durumlarda nisbeten güvenilir sonuçlar
veren bu yaklaşımın en önemli sakıncası, bazı durumlarda kişilerin mevcut işteki başarısının
üstlenecekleri -daha üst düzeydeki- yeni işteki başarılarının sağlıklı bir göstergesi olmamasıdır.

Terfi kararlarının sadece kıdeme veya mevcut işteki başarıya göre alınması, bazı
durumlarda yanıltıcı olabilir. Bir işgörenin işletmede veya bir işte uzun süre çalışmış olması
(kıdemi) ya da hâlen bulunduğu işte başarılı olması, daha üst düzeyde bir işte de başarılı
olacağını her zaman göstermez. Kıdemli ve mevcut işinde de başarılı ancak, kapasitesi sınırlı
bir işgören, büyük olasılıkla daha fazla kapasite gerektiren bir mevkide aynı başarı düzeyini
yakalayamayacaktır. O nedenle, terfi kararlarında özellikle kişinin potansiyelinin (neleri
yapabileceğinin) de dikkate alınması uygun olacaktır. Kişilerin geçmişte ve hâlen üstlendikleri
işlerdeki başarılarına ilişkin performans değerleme verileriyle yetinmeyip, testler ve bazı diğer
yöntemlerle onların “potansiyellerini” de ölçmeyi amaçlayan “değerleme merkezi” yöntemi,
özellikle yükseltme kararlarında yararlanılabilecek önemli bir araçtır.
Tek başına kıdem ya da başarıya ve potansiyele dayalı terfinin sakıncalarını azaltmak
için üçüncü bir yol olarak “karma terfi yöntemi”nden söz edilebilir. Bu yöntemde bireylerin
kıdemi, başarısı ve potansiyeli birlikte göz önüne alınır.
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Nakil
Nakil (kaydırma= transfer) ise kural olarak, işgörenlerin; ücret, yetki, sorumluluk
vb. bakımından aynı düzeydeki işler arasında -yatay olarak- yer değiştirmesini ifade eder.
Bu, genelde birbirine yakın birim, iş ve işlevler arasında yer değiştirme şeklinde ortaya çıkar.
Örneğin, “ücret maaş şefi”nin “eğitim şefliği”ne veya “üretim planlama” şefinin “üretim
şefliğine” getirilmesi gibi.
Nakil uygulaması, ortaya çıkan personel açığının, fazlalık olan birimlerden karşılanması
yanında kişilerin yetenek, nitelik ve isteklerine daha uygun olan işlere getirilmeleri açısından
da yararlı bir yoldur.
Daha çok bir tür disiplin yaptırımı (ceza) olarak uygulanan/algılanan ve bireylerin ücret,
yetki, sorumluluk vb. bakımından daha alt düzeyde bir işe kaydırılmaları olarak tanımlanan
“rütbe indirimi” (demotions) de boşalan bazı işleri mevcut işgörenlerle doldurmanın bir yolu
olarak kullanılabilir. Ancak bu, işgörenlerin teknolojik değişmeler, işsizlik tehlikesinin
büyüklüğü gibi zorunlu nedenlerle kabul ettikleri ve daha seyrek olarak başvurulan bir yoldur.
Bununla birlikte, ülkemizde özellikle kamu kuruluşlarında, rütbe indirimine maruz kalmış
personel, yeterince değerlendirilmeyen bir potansiyel kaynak durumundadır.

4.1.4.1.3. İç Kaynaklardan İşgören Sağlamanın Yarar ve Sakıncaları
İç kaynaklardan terfi ve nakil yoluyla işgören sağlamanın başlıca yararları aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
 Seçim kararı daha isabetli olabilir. Çünkü, mevcut çalışanların potansiyeli ve
performansı hakkında daha çok ve doğru bilgi elde edilebilir.
 Çalışanların moral ve motivasyonlarını, işletmeye bağlılıklarını olumlu şekilde
etkiler.
 Dışarıdan personel alımına göre daha ucuz bir yoldur.
 İç kaynaklardan seçilenlerin işi, işletmeyi, iş arkadaşlarını biliyor olmaları, “yeni
olmak”tan kaynaklanan birçok sorunu azaltıcı bir etki gösterir.
 Mevcut personelin kendini geliştirmesini teşvik edicidir.
 Uzun süreli istihdam düşünen dışarıdaki adaylar açısından da işletmeyi çekici kılar.
İşletmenin imajına olumlu katkıda bulunur.
 İyi planlandığında, orta ve üst düzey yöneticiler için bir geliştirme yolu olarak da
kullanılabilir.
Yukarıdaki yararları yanında iç kaynaklardan personel tedarikinin bazı sakıncaları da
vardır. Özellikle, kıdem faktörüne ve iç kaynaklara fazlaca ağırlık ve öncelik verildiğinde,
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yeterince uygun olmayan kişilerle ihtiyacın karşılanması söz konusu olabilir. Oysa, dışarıda
daha uygun adaylar bulunabilir. Ancak, dışarıdan alınacak adayların kusurlarının yeterince
bilinmemesi, bunların daha uygun görünmesine de -yanıltıcı olarak- yol açabilir. Yine, iç
kaynaklara aşırı önem ve ağırlık verilmesi, dışarıdan alınacak yeni personelin sağlayacağı yeni
görüşlere, becerilere ve “taze kan”a da engel olur. Bu yüzden iç kaynaklara çok fazla
başvurulması sakıncalıdır.
Terfi kararları, politik baskılara da çok açıktır. Bazı adaylar, kişiler arası becerilerini
(ilişkilerini) kullanarak karar vericiyi -doğrudan veya dolaylı olarak- etkilemeye çalışırlar. Bu
ise, işgören ihtiyacının en uygun adaylarla karşılanmasını engelleyen bir etken olabilir. İçeriden
işgören sağlamanın işgörenler arasında çatışmalara yol açabilmesi, bazı yöneticilerin ayrımcı
terfi yoluyla kendi pozisyonlarını güçlendirme eğiliminde olmaları gibi sakıncalar da söz
konusu olabilir.
Terfi ve nakil uygulamalarının başarılı olabilmesi için, performans ve insan kaynakları
bilgi sistemleri yeterli olmalı; boş işlerin ilgililere “duyurulması” ve personelin bu işler için
“talepte bulunabilmesi ve aday göster(il)ebilmesi” adil bir sisteme bağlanmalı, değerleme ve
seçim düzenlemeleri yeterli olmalı ve nesnel biçimde uygulanmalıdır.

4.1.4.2. Dış Kaynaklardan Aday Sağlama
Bir işletme için dış kaynaklar, işletme dışındaki çalışma istek ve gücünde olan
herkes ve bunların bulunabileceği yerlerdir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, işgören
ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanmasının mümkün, yeterli ve uygun olmadığı durumlarda
dış kaynaklara (da) başvurulur. Dış iş gücü kaynaklarından, özellikle giriş düzeyindeki işlerin
ve yedeği bulunmayan daha üst mevkilerin doldurulması için yararlanılır.
Dış işgören kaynakları, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
 Her Düzeyde ve Alanda Okullar: Genel ve mesleki orta öğretim kurumları,
üniversitelerin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bölümleri işletmeler için,
özellikle alt düzey ve giriş düzeyi işler için, önemli birer iş gücü kaynağıdır.
 Rakipler ve Diğer Firmalar: Aynı işkolunda veya piyasada faaliyet gösteren
işletmeler ve diğer kuruluşlar, özellikle “deneyim” gerektiren işler için son derece değerli bir
kaynaktır.
 İşsizler: Nedeni ne olursa olsun, hâlen bir işte çalışmayan, ancak çalışmak isteyen
işsizler, önemli bir diğer kaynaktır.
 Kendi Hesabına Çalışanlar: Özellikle, kendi hesabına çalışan meslek sahipleri;
teknik, mesleki, yönetsel beceri ve girişimcilik gerektiren işler için değerli bir kaynak
durumundadırlar.
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 Diğer Kaynaklar: Resmi ve özel okullar dışında, çeşitli kurslar, hükûmet destekli
eğitim programları; ordu (askeriye), yurtlar, bakımevleri ve diğer sosyal kuruluşlar da
işletmenin personel sağlayabileceği dış kaynaklar arasında sayılabilir. Dış ülkelerde faaliyet
gösteren işletmeler için, söz konusu ülke veya üçüncü ülke vatandaşları, Türkiye'de okuyan
veya çalışan, Türkçe bilen ev sahibi ülke vatandaşları da bir diğer kaynaktır.
Genellikle göz ardı edilen emekliler ve işten ayrılmaya karar verenler ile işletmenin
eski işgörenlerinden de yararlanılabilir. Erken emekliliğin yaygın olduğu piyasalarda, bu
kişiler deneyimleri ve nispeten düşük maliyetleriyle, oldukça elverişli bir iş gücü kaynağı
oluştururlar.
İşletme dışından işgören adayı temininde kullanılabilecek çeşitli yol ve yöntemler
vardır. İşgören temininde, bunların birinden veya birkaçından yararlanılabilir. Genelde, birden
fazla kaynaktan farklı araçlarla aday temini yoluna gidilmektedir. Bu aşamada amaç; “gerek
duyulan sayıda ve nitelikte işgörenlerin seçilmesine olanak verecek büyüklük ve bileşimde
bir aday havuzu oluşturmak”tır. Bu amaç doğrultusunda, yararları ve maliyetleri göz önüne
alınarak en uygun kaynak ve yöntemler seçilmelidir.

4.1.4.2.1. İş Duyuruları
Duyuru (advertisements); işletmenin personel ihtiyacını ve eleman aradığını;
gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, el ilanları, posta vb. görsel-yazılı araçlar yoluyla
kamuoyuna ve ilgililere iletmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Duyuru (ilan) yoluyla aday bulmada, öncelikle duyuruda hangi bilgilerin bulunacağı ve
hangi araçlarla ilgililere iletileceği konularında karar verilmelidir. Normalde, bir iş
duyurusunda; iş ve işletme ile bilgiler, aranan elemanda bulunması gereken nitelikler,
çalışma koşulları, başvuruların nereye, ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin
bilgilerin hepsi veya bir bölümü, genel veya ayrıntılı olarak yer alır. Yine, iş duyuruları, çok
çeşitli yollarla adaylara iletilebilir. İş duyurusunun hangi araçlarla nasıl yapılacağı konusunda,
işletmenin kapısına bir “eleman aranıyor” ilanı asmaktan, ülke çapında dağıtılan bir günlük
gazetede veya internet sitesinde ilan vermeye kadar birçok seçenek vardır.
İş duyurusunun hangi bilgileri içereceği ve hangi araçlarla yapılacağı duruma göre
değişir. Doldurulacak pozisyon üst düzeyde olduğu, adaylarda son derece zor bulunur bilgi ve
beceriler arandığı, piyasada aranan elemanlar konusunda kıtlık olduğu ölçüde, duyuruların
hitap ettiği kitle ve alan da genişleyecektir. Çok nitelik gerektirmeyen alt düzey işler ve emek
arzının bol olduğu durumlar içinse, daha dar bir alana hitap etmek yeterli olacaktır. Örneğin,
bir işletmenin “Genel Müdürlüğü” için Türkiye çapında dağıtılan ve çok okunan bir gazete veya
dergiye ilân vermek uygun olacaktır. Pek nitelik gerektirmeyen “düz işçi” temini içinse, yerel
bir gazeteye kısa bir ilan vermek, hatta işsizliğin yüksek olduğu ortamlarda şirket kapısına bir
“eleman aranıyor” ilanı asmak, istenen adayları çekmek için yeterli olabilecektir.
Bir iş ilanına hangi özelliklere sahip kaç kişinin cevap vereceği; işletmenin kimliği, iş
gücü piyasası koşulları, eleman aranan işin niteliği, duyuru metninde iş tanımı ve iş gerekleri
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ile ilgili ne ölçüde hangi bilgilere yer verildiği gibi birçok faktöre bağlıdır. Nasıl bir “aday
havuzuna” sahip olmak istendiğine, hitap edilecek kaynağa, maliyetine ve diğer faktörlere göre,
uygun bir duyuru tarzı tercih edilmelidir.
“İsimsiz iş duyuruları” (blind-box advertisements), işletme veya işverenin kimliğine
ilişkin bilgilerin yer almadığı bir duyuru türüdür. İşletme kimliğinin ilgililerce bilinmesinin
aday sağlama açısından olumsuz etkilerinin olacağı durumlarda “isimsiz duyurular” tercih
edilir. Bu tür duyurularda, işletmenin kimliği ile ilgili bilgiler verilmez. Bazı durumlarda ise,
personel sağlamada yararlanılan “aracı kuruluş”un telefonu, faksı ve adresi verilir. İsimsiz
ilanlar, işletmenin kimliğinin bilinmesinin aşırı veya yetersiz başvuruya yol açmasının
beklendiği ve dışarıdan eleman alınacağının mevcut personel tarafından bilinmesinin
istenmediği durumlarda uygundur.
Genellikle yönetsel ve teknik alanlar ile giriş düzeyi işler için kullanılan özel bir duyuru
biçimi de “posta veya mektup” yoluyla belirli kaynaklara hitap etmektir. Burada, muhtemel
adaylara tek tek veya bağlı oldukları okulun veya mesleki kuruluşun yönetimi aracılığı ile
eleman arandığı mesajı, bir yazı veya mektupla iletilir. Örneğin, basında yayınlanan iş
duyurularının olası adaylara ayrıca duyurulması için ilgili eğitim kurumlarına gönderilmesi,
ülkemizde sıkça başvurulan özel bir duyuru biçimidir.
İş ilanları, aday havuzu (nun büyüklüğü ve bileşimi) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Çok kısa bir ilan, çok az adayın; ayrıntılı bir duyuru ise gereğinden çok kişinin başvurmasına
(veya tersi bir sonuca) yol açabilir. Ayrıca, duyuruların içeriğinde ve yazımında, sadece
işverenin değil adayların bakış açısı ve motivasyonları da dikkate alınmalıdır. İş duyurularında
gerçekçi olmayan, yanıltıcı bilgilere yer verilmemeli, yazım hatası yapılmamalı; duyurular için
uygun kanallar kullanılmalıdır.

4.1.4.2.2. Kendiliğinden Başvurular
İşletmenin talebi ve duyurusu olmadan mektupla, faksla yazılı olarak talepte
bulunanlar (write-ins) veya şahsen işletmeye gelerek iş başvurusunda bulunanlar (walkins), personel temininde yararlanılabilecek bir diğer kaynaktır. Son yıllarda, internet
üzerinden e-posta ve web siteleri aracılığıyla yapılan kendiliğinden başvurular da bu bağlamda
değerlendirilmelidir. Bizzat gelerek başvuranlar, özellikle saat ücretli işler için iyi bir kaynaktır.
Personel ihtiyacı olmadığı zamanlarda da iş başvurusu imkânı sağlamak, özellikle ortaya
çıkabilecek beklenmedik işgören açıklarının karşılanması için değerlendirilebilecek bir aday
havuzu ortaya çıkarır. Kendiliğinden başvuranların sayısı ve niteliği; piyasadaki işsizlik/iş gücü
yetersizliği durumu, işletmenin imajı ve faaliyet yeri gibi faktörlerle yakından ilgilidir. Başvuru
esnasında boş iş olmasa da bu başvuruların ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için belli bir
süre saklanması uygun olacaktır.
Kendiliğinden başvuranlar, genellikle işsiz kişilerdir, ancak bazı durumlarda hâlen bir
işte çalışmakta olanlar da, çeşitli nedenlerle bu yola başvurmaktadırlar. Bu tür başvurular
genellikle kısa ömürlüdür. Çünkü, özellikle işsizler, birden çok firmaya bu şekilde başvurmakta
ve kabul edebilecekleri/edildikleri ilk işe de girmektedirler. Hâlen bir işte çalışanların
111

başvuruları ise göreli olarak daha uzun süre geçerli olabilir. Çünkü, bu kişiler zaten çalışıyor
oldukları için, bunların iş bulma ihtiyaçları o kadar acil değildir. Hâlen çalışan başvuru
sahiplerinin mevcut işlerinin sağladığı yararlardan daha fazlasını içermeyen “iş teklifleri”ni
kabul etme olasılıkları, zayıftır. İşsizliğin yüksek ve sürekli olduğu dönemlerde ise, doğal
olarak kendiliğinden başvuruların geçerlik süresi daha uzun olabilmektedir.

4.1.4.2.3. Mevcut İşgörenlerin ve Tanıdıkların Tavsiyeleri
İşletmenin işgören sağlamada yararlanabileceği bir başka kaynak da, çalışanlarının ve
tanıdıkların tavsiye ettiği kişilerdir. İşletmeyi ve doldurulacak işleri zaten tanıyanların önerileri,
insan kaynakları yöneticileri için iyi bir kaynaktır. Eski ve mevcut çalışanlar,
müşteriler,ortaklar, satıcılar vb. aday tavsiye edebilirler. Bu yolla bulunan adayların nitelik
düzeyinin iş duyurularına kıyasla daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir.
Tavsiye ile aday ve işgören sağlama bir kaç bakımdan yararlıdır: İlk olarak, özellikle
bu yöntem, eleman bulmanın zor olduğu işlere işgören bulmada etkili bir yoldur. Çünkü bu
işlerde çalışanların benzer işlerde çalışanları tanıma ve önerme olasılığı daha fazladır. Nitekim,
bazı işletmeler (örneğin, McDonald’s) bu tür işlere eleman bulma konusunda mevcut
personelini ödüllendirme yoluna gitmektedir. İkinci olarak, bu yolla başvuran adayların
tavsiye edenler sayesinde, iş ve işletme hakkında daha çok ve gerçekçi bilgiye sahip olmaları,
bunlar arasından uygun adayları bulma oranını ve bu şekilde seçilenlerin de işte kalma
sürelerini artırıcı bir etkiye sahiptir. Üçüncü olarak, tavsiye eden personel hem işi hem de
önerdiği kişiyi daha iyi tanıdığından genellikle uygun olmayan kişileri tavsiye etmeyecektir.
Son olarak da önerilen işgörenin kendisini tavsiye eden kişinin “yüzünü kara çıkarmamak”
istemesi de daha iyi performans göstermesine yol açabilecektir. Bunlar dışında, tavsiye yoluyla
işgören bulma, ucuz ve güvenilir bir yol olarak görülür.
Kuşkusuz personelin ve tanıdıkların tavsiyesi yoluyla işgören sağlamanın bazı
sakıncaları da vardır. Öncelikle, tavsiye edenin boş işi ve gereklerini pek bilmemesi, uygun
olmayan kişileri önermesine yol açabilir. İkinci olarak, kişilerin tanıdıkları hakkında objektif
değerlendirme yapmalarının zorolmasıdır. Bazı durumlarda kişiler, yakınlık ve arkadaşlık
ile işi karıştırabilirler. Böylece kişiler, iş gereklerine yeterince sahip olup olmadıklarına pek
bakmadan; tanıdıkları, sevdikleri, yakını olan birilerini önerebilirler. Ayrıca, bilinçli olarak,
öneri sisteminin kötüye kullanılması söz konusu olabilir. Örneğin, herhangi bir personel
kendi konumunu güçlendirmek, güç alanını genişletmek için, yetersiz olduğunu bildiği bireyleri
aday olarak önerebilir. İşletmeler, bazen ortakların ve müşterilerin uygun olmayan tavsiyelerini
reddetme konusunda da güçlükler yaşamaktadırlar. Bu tür sakıncalardan korunmak için hem
tavsiyede bulunanların hem de işgören seçiminde görev alanların dikkatli olması gerekir.

4.1.4.2.4. İş ve İşgören Bulma Kuruluşları
İş arayanlara iş, işgören arayan işletmelere de personel bulma (istihdam) hizmeti veren
resmi ve özel kuruluşlardan da personel temininde yararlanılabilir. Bunlardan özel kuruluşlar,
kâr amaçlı olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılır.
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4.1.4.2.4.1. Resmi İş ve İşgören Bulma Kuruluşları
Hemen hemen tüm ülkelerde hükûmete bağlı resmi iş ve işçi (işgören) bulma kuruluşları
vardır. Bu kuruluşlar genelde bir tür kamu hizmeti olarak ve ticari bir kâr amacı olmaksızın
faaliyet gösterirler. Temel görevleri, işgören arayan işletme ve kuruluşlarla, iş arayanları bir
araya getirmek; boş işler ve iş arayanlar konusunda ilgili tarafları periyodik bültenlerle ve talep
üzerine bilgilendirmek; böylece ülke düzeyinde iş gücü hareketliliğini düzenlemektir. İşsizlik
sigortasının uygulandığı ülkelerde, bu yardımlardan yararlanacakların belirlenmesinde de resmi
istihdam kuruluşlarına görevler düşmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) 1948 tarih ve 88 sayılı Sözleşmesi’yle her
ülkede ücretsiz hizmet veren İş ve İşçi Bulma Kuruluşlarının oluşturulması istenmiştir.
Ülkemizde ise, UÇÖ’nün 88 sayılı Sözleşmesi’nden önce, 1946 tarihli ve 4837 sayılı Yasa ile
“İş ve İşçi Bulma Kurumu” (İİBK) kurulmuş, UÇÖ’nün sözleşmesi ise sonradan 1949 tarih
ve 5448 sayılı Yasa ile onaylanmıştır. 1475 sayılı İş Kanunu ile de resmi iş ve işçi bulma
görevi, “İş ve İşçi Bulma Kurumu”na verilmiştir. 2003 t. ve 4857 s. İş Kanunu ile İİBK,
Türkiye İş Kurumu’na dönüştürülmüş ve “özel istihdam büroları”nın da faaliyetlerine izin
verilerek, resmî kurumun bu konudaki “tekel” konumu kaldırılmıştır. Kural olarak parasız
hizmet vermesi öngörülen TİK’nin bazen işverenlerden, verdiği hizmetin bedelini talep
edebilmesi de söz konusudur.
Resmi İİBK’ye başvuru ve istihdam serbestisi, ülkeden ülkeye değişmektedir.
Ülkemizde özellikle kamu iş yerlerinin, işgören temininde TİK’ye başvurması, hükûmet
kararıyla zorunlu kılınabilmektedir. Ancak TİK aracılığıyla gelen adayların mutlaka işe
alınması gibi bir zorunluluk yoktur. Özel kuruluşların TİK’ten yararlanmaları ise, genellikle
isteğe bağlıdır. Ancak, yurtdışı iş gücü hareketleri ve istihdamı zorunlu tutulan (özürlü, eski
mahkum, terör mağduru vb.) kişiler için resmi istihdam örgütlerine başvurmak, genellikle
zorunludur.
TİK’nin yayınladığı “boş işler ve iş arayanlar bülteni” özellikle işçi statüsünde aday
temini için önemli bir kaynaktır. Ülkemizde ve diğer çoğu ülkede resmi iş bulma kuruluşları
genellikle giriş düzeyi saat ücretli ve nitelik düzeyi yüksek olmayan işler için başvurulan bir
aracı durumundadır.

4.1.4.2.4.2. Özel İş ve İşgören Bulma Kuruluşları
İşgören temininde, resmi istihdam kuruluşları yanında özel istihdam kuruluşlarından
(bürolarından) da yararlanılabilir. Özellikle, ticari amaçlı olan özel kuruluşların daha çok
profesyonel ve yönetsel mevkiler için işgören sağlama hizmeti verdikleri gözlenmektedir.
Ticari amaçlı olmayanlar ise, genelde yeni mezunlar, deneyimsiz ve işsiz kişiler için iş bulma
konusuna yoğunlaşırlar. Bunlar; sendikalar, mesleki kuruluşlar, okullar, mezunlar cemiyetleri,
hayır kuruluşları vb. tarafından oluşturulan, iş ve işgören bulmayla ilgili organizasyon veya
birimler şeklinde olabilmektedir.
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Bazı yönetim danışmanlık veya yönetici temin firmaları da özellikle orta ve üst düzey
mevkilere personel bulma konusunda faaliyet göstermektedirler. "Kafa avcıları" (head
hunters) diye de adlandırılan bu firmalar, işletmeler için belirli bir fiyat karşılığında, aday bulma
ve/veya seçim faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Hatta bazı firmalar işletmeler adına
“deneme süresi garantili seçim” hizmeti de sunmaktadırlar. Bir araştırmaya göre, Türk
işletmelerinin %22’si tepe, %18’i orta, %6’sı ise ilk kademe yöneticilerin seçiminde bu tür özel
şirketlerden yararlanmaktadırlar.
İnternetin ve web sitelerinin kullanımı, iş ve işgören bulmada son yıllarda gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Hatta, sadece bu kanaldan aday ve işgören temini hizmeti sunan kuruluşlar
da vardır.
Özel ticari işgören bulma kuruluşları işgören sağlamada; aday portföylerinin zenginliği
ve bu konudaki deneyimleri, sundukları hizmetin kapsamı vb. ölçüsünde işletmenin işini
kolaylaştırıcı bir işleve sahiptirler. Ancak, bu hizmetlerin bir bedelinin olduğu da gözden ırak
tutulmamalıdır.

4.1.4.2.4.3. Okullar, Üniversiteler ve Okul Ziyaretleri
Her düzeyde okullar ve üniversiteler, özellikle giriş düzeyi işler için önemli bir
kaynaktır. Okullardan aday bulma (college recruiting) yönteminde, örgütün görevlileri,
öğrencilerle görüşmek ve aday bulmak amacıyla okulları ziyaret ederler. İşgören talebindeki
ani artışları karşılamak, tatil ve izindeki işgörenlerin yerini geçici olarak doldurmak amacıyla
ve yönetici adayı temininde bu yola başvurulabilir. Zaman alıcı ve pahalı olan bu yöntemin
başarısında görevlilerin performansı önemlidir.
Çoğu eğitim kuruluşunun mezunlarına iş bulma konusundaki faaliyetlerinden ve
birimlerinden de aday temininde yararlanılabilir. Birçok eğitim kuruluşu, işverenlere mezunları
ile ilgili bilgiler sunmakta ve okullarda mezun adayı öğrencilerle işverenlerin görüşmesi için
“kariyer günleri” vb. adlarla anılan çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. Ayrıca, ülkemizde
sıkça sözü edilen “Üniversite-İş Hayatı İşbirliği” kavramı, karşılıklı olarak bilgi ve
deneyimlerin paylaşılması yanında iş ve işgören bulma konusunda iş birliği yapmayı da
içermektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler yoluyla da işletmeler, işgören adayları
bulabilirler.

4.1.4.2.4.4. Staj Uygulamaları
Staj uygulaması, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, deneyim kazanmalarını
sağlamak amacıyla kısmî süreli ve geçici olarak işletmelerde çalıştırılmalarını içerir. Stajlardan,
geçici işgören ihtiyacını karşılamak yanında, gelecekte sürekli olarak işe alınacak adayları
bulmak için de yararlanılabilir. Genellikle teknik ve mesleki eğitim kuruluşlarındaki öğretimin
bir parçası olarak başvurulan bu yöntemde, işletmenin stajyerleri potansiyel işgörenler olarak
değerlendirmesi olanağı vardır. Öğrencilerin işbaşında yeterlikleri ve işe uygunlukları
sınandığından stajlar, uygun bir işgören temin yolu olarak kullanılabilir.
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4.1.4.2.4.5. Diğer Yöntemler
Telefonla aday bulma (telephone recruiting); Dr. Robert N. McMurray’ın öncülük
ettiği ve uygun zamanlarda (hafta sonları gibi) doğrudan olası adaylarla, telefonla görüşerek iş
için başvurmalarının istenmesini içeren bir yöntemdir. Daha hızlı ve doğrudan bir aday bulma
yöntemidir. İlan vb. yollarla ulaşılamayan veya cezbedilemeyen adayları da çekme ve onlar
hakkında daha fazla ön bilgi elde etme olanağı sağlayan bir yoldur. Yöntemin etkin olması için,
yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılması uygundur.
Özellikle gelişen ekonomi ve piyasalarda, mecburî (zorunlu) hizmet karşılığı eğitim
olanağı sağlanan öğrenciler, özellikle eğitimli-nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada
başvurulan bir kaynaktır.

4.1.4.3. Sürekli Statüde İşgören Teminine Alternatif Yollar
“İşgören temin ve seçimi” denildiğinde genellikle ilk akla gelen ve ele alınan konu,
işletmelerin tam-gün esasına göre, sürekli olarak çalıştıracağı işgörenleri seçmesidir. Ancak,
son zamanlarda; ortaya çıkan ekonomik, toplumsal ve yönetsel değişimler sonucunda, alternatif
bazı uygulamaların yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak “geçici
işgören” çalıştırmayı, işgören kiralamayı (leasing) ve bağımsız işgörenlerden
yararlanmayı gösterebiliriz.

4.1.4.3.1.Geçici İşgören İstihdamı
Sürekli (kadrolu) personel teminine alternatif yollardan belki de en eskisi, geçici işgören
çalıştırmadır. İşletmenin kısa veya sınırlı süreli insan kaynakları ihtiyacını karşılamak için
doğrudan ya da bu konuda hizmet sunan kuruluşlar aracılığıyla “geçici işgören” istihdam
edilebilir. Önceleri daha çok bazı üretim ve büro işleri konusunda yaralanılan bu yöntem,
gittikçe başkaca iş ve alanları kapsayacak şekilde yaygınlaşmaktadır. Genellikle, kısa süreli
bazı projelerin tamamlanması, sınırlı süreli veya mevsimlik iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması
için bu yola başvurulmaktadır.

4.1.4.3.2. İşgören Kiralama (Leasing)/İşgören Taşeronluğu
Son yıllardaki “küçülme” (downsizing) eğilimine paralel olarak, insan kaynakları
yönetimi alanında da “dış kaynaklardan yararlanma” (outsourcing) yoluna gidildiği
gözlenmektedir. Bu bağlamda, “geçici” ve “sınırlı süreli”, hatta bazı alanlardaki uzun süreli iş
gücü ihtiyacının karşılanması konusunda, işgören kiralama firmalarından veya işgören
taşeronlarından yararlanılmaktadır. Burada işe alınan işgörenler, aslında kiralayan “leasing”
firmasının kadrolu elemanlarıdır. Personel ihtiyacı olan işletme ile leasing veya taşeronluk
firması arasında yapılan bir kiralama sözleşmesi ile gerek duyulan sayı ve nitelikte personel işe
alınır. Burada işletme, yeterli performansı gösteremeyen işgörenlerin yerine yeni personel de
talep edebilmektedir.
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Bu uygulamada kiralayan firma; işgörenleri seçmekte, eğitmekte ve personel ihtiyacı
olan işletmelere bu personelini kiralamaktadır. Bu şekilde personel temini, özellikle iş gücü
maliyetlerini azaltması ve devamlı statüde personel çalıştırmanın bazı sakıncalarını taşımaması
bakımından tercih edilebilmektedir. “İşgören taşeronluğu” adı da verilen bu yöntemde, işletme;
sosyal yardımlar, sigorta, vergi vb. ile işten çıkarma durumunda tazminat ödememekte, yani,
işgörenler için tek bir ücret ödemektedir. Ayrıca iş gücü talebi daraldığında bu kişilerin işten
kolayca çıkarılması mümkün olmaktadır. Bu tür istihdam biçimi, esnek çalışma tarzını tercih
eden işgörenlerce de benimsenen bir yoldur.
İşgören kiralama (taşeron) firmaları aracılığıyla personel tedariki, işletmenin aday
araştırma ve personel seçimine daha az zaman ve para harcamasını sağlama yanında kısa veya
uzun süreli ama geçici nitelikte iş gücü ihtiyacını karşılamaya uygun ve daha ucuz bir istihdam
biçimi olması gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Çok üst düzey işler dışında genellikle her
düzey iş için bu yola başvurmak mümkündür. Ancak, bu tür istihdam uygulamalarına genellikle
sendikalar, güçlerini olumsuz yönde etkilediğinden pek olumlu bakmamaktadırlar. Bu nedenle,
sendikaların bu direnişinin de dikkate alınması gerekir.
İşgören kiralamaya ve taşeronluğuna benzeyen ve 4857 s. İş Kanunu’nca düzenlenen
bir uygulama da “ödünç iş ilişkisi”dir. Bu yöntemde, aynı şirketler topluluğunda olan şirketler
arasında, işgörenin rızası da alınarak, geçici süreli işgören alışverişi söz konusudur.

4.1.4.3.3. Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma
Özellikle, geçici ve uzmanlık gerektiren işgören ihtiyaçları için, bağımsız çalışan
profesyonellerden “kısmi süreli” (part-time) ve geçici olarak yararlanmak, yaygınlaşan bir
uygulamadır. Bu şekilde istihdam edilenlerin ücreti, zaman veya iş-proje esasına göre
ödenebilir.
4857 s. İş Kanunu’nca düzenlenen “çağrı üzerine çalışma”, bu yaklaşımın bir örneği
olarak kabul edilebilir. Bu esnek çalışma yönteminde, işgörenin; ihtiyaç olduğunda, önceden
haber verilerek, taraflarca veya kanunca belirlenen sürelerle çalıştırılması söz konusudur.
Geleneksel “fason iş yaptırma”dan farklı olarak, son zamanlarda özellikle nitelikli iş
gücü arasında “evde çalışma”, “teleçalışma” diye adlandırılan çalışma biçimlerinin
yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bilgisayarların ve iletişimin gelişmesi ve yaygınlaşması, bu tür
esnek çalışma biçimlerini kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır.

4.1.4.3.4. Uluslararası Piyasalarda İşgören Sağlama
Küreselleşmeye bağlı olarak başka ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler ve buna bağlı
olarak uluslararası iş gücü hareketleri artmaktadır. Başka ülkede faaliyet gösteren bir işletme,
dış ülkedeki personel ihtiyacını kendi ülkesi, ev sahibi ülke veya başka (üçüncü) ülke
vatandaşlarıyla karşılayabilir. Çok fazla nitelik gerektirmeyen alt düzey üretim ve büro işleri
için genellikle ev sahibi veya üçüncü ülke vatandaşlarından yararlanılmaktadır. Üst düzey
116

yönetsel görevlere ise, işletmelerin çoğunlukla, özellikle yurtdışı faaliyetin ilk dönemlerinde,
kendi vatandaşlarını atama eğiliminde oldukları gözlenmektedir.
Yurtdışı görevler için işgören seçiminde, yurt içi görevlendirmelerde dikkate alınan
ölçütler dışında başka kriterlere de yer verilir. Bu tür işler için personel seçiminde, teknik bilgi
ve uzmanlık, yönetim becerileri vb. yanında bazı kişilik ve aile özellikleri de aranır. Bu
özelliklere örnek olarak; farklı kültürel ortamlarda çalışmanın gerektirdiği uygun eğitim,
deneyim, esneklik, özgüven, motivasyon ve liderlik özellikleri, sağlık ve aile durumu,
düzenli ve elverişli bir aile yaşantısı, yabancı dil bilgisi vb. verilebilir.
Küreselleşme olgusunun, iş gücü ile işletme ve insan kaynakları yönetiminin de küresel
hâle dönüşmesi yönünde bir etki göstereceği söylenebilir. Bu çerçevede, uluslarası piyasalardan
işgören sağlamada ve uluslararası görevlendirmelerde, ilgili ülkelerin yasal düzenlemeleri,
siyasi, ekonomik ve toplumsal koşulları dikkate alınmalıdır.

4.2. İşgören Seçimi
Aday araştırma ve bulma çabaları sonucu bir aday grubu (havuzu) oluşturulduktan
sonra, sıra işe alınacak uygun kişilerin seçimine gelir. İşgören sağlamanın bu son evresi,
personel/insan kaynakları seçimi (personnel/human resource selection) veya “işe alma”
(hiring) diye adlandırılır. Seçim faaliyetlerinde temel amaç, belirli işler için başvuran adaylar
arasından, işi iyi bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneklere
kimlerin sahip olduğunu belirlemektir.
İşgören (personel) seçimi, başvuran adaylardan hangilerinin işe alınacağına karar
vermeyle ilgili faaliyetlerden oluşan bir süreçtir. Bu süreçte, adayların belirli işlerin görülmesi
için gerekli olan bilgi, beceri ve diğer özellikleri taşıyıp taşımadıkları belirlenmeye çalışılır.
İşgören seçimi, adayların başvurularının alınması ve kabulü ile başlar ve işe alma kararının
verilmesi ile sona erer. Bu iki aşama arasında, “işe uygun adaylar”ın çeşitli yöntemlerle
belirlenmesine yönelik çabalardan oluşan diğer seçim faaliyetleri yer alır.
İşgören seçimi konusunda işletmeler, biçimsel (sistematik) ya da biçimsel olmayan bir
yaklaşım benimseyebilirler. Daha çok küçük işletmelerin benimsediği biçimsel olmayan
yaklaşımda, genellikle karar verici işveren veya yönetici, adaylarla görüşür, onları
değerler ve seçim kararını verir. Genelde büyük işletmelerin benimsediği ve I. ve II. Dünya
Savaşları sırasında geliştirilen biçimsel veya sistematik seçim süreci ise, tipik olarak aşağıdaki
aşama veya faaliyetleri içerir:
1. Başvuruların kabulü ve ilk görüşme,
2. Başvuru formu doldurtma,
3. Sınav/Test uygulaması,
4. İşe alma görüşmesi,
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5. Adayın geçmişinin ve referanslarının incelenmesi,
6. Sağlık muayenesi ve diğer işlemler,
7. İşe alma kararı (ve iş teklifi),
8. İşe yerleştirme.
Bu sıralama ve sınıflama, evrensel ve değişmez değildir. Nitekim, gerek ilgili yazında,
gerekse uygulamada burada sunulandan az ya da çok farklı düzenlemelere rastlanmaktadır.
Örneğin yazında, ilk iki aşamayı birlikte ele alan seçim kararını en sona bırakan ve bunun
öncesinde “gözetmenle görüşme” (supervisory interview) ve “Gerçekçi İş Ön İncelemesi”
(Realistic Job Previews) aşamalarını koyan sıralamalar da yapılmıştır. Bizim yaklaşımımızda,
bu iki aşama, iş görüşmesi ve seçim kararı aşamaları içinde değerlendirilmiştir. Burada,
vurgulanması gereken; sistematik bir seçim faaliyetinin bazı farklılıklara karşın, benzer aşama
ve çabaları içeriyor olmasıdır.
Seçim sürecinin her bir aşamasında; adayların bilgileri, becerileri, yetenekleri ve
motivasyonları ve işle ilgili diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, böylece de en
uygun seçim kararını vermek amacı güdülür.
İç kaynaklardan işgören seçiminde, doğal olarak bu aşamaların ve değerleme
yöntemlerinin hepsinin uygulanmasına gerek olmayacaktır. Sözgelimi, içeriden
başvuranlar için başvuru formu doldurtma, sağlık muayenesi, referans kontrolüne gerek yoktur.
Dışarıdan başvuranlar içinse, bütüncül yaklaşımda, ilgili tüm aşamaların uygulanması söz
konusu olacaktır. Ancak uygulamada, genellikle burada ele alınan yöntemlerin hepsinin her
seçim faaliyetinde, aynı sırayla kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Örgütlerin işgören
seçiminde kullandıkları yöntem ve teknikler duruma göre değişmektedir. Örneğin, işgören
ihtiyacı çok (fazla) ve acil olduğunda bazı seçim yöntemlerinin uygulanmasından
vazgeçilebilir. Kullanılacak yöntemi seçerken, aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:


İşgören ihtiyacının miktarı, niteliği ve aciliyeti,



Yöntemin uygunluğu, maliyeti,



Seçim için kullanılacak elemanların varlığı/niteliği,



Yöntemin geçerliliği ve güvenirliği,



Adayların seçim yöntemine ilişkin tutumları.
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Şekil 7: Tipik İşgören Seçim Süreci
İşgören seçiminde işletmeler, yukarıdaki faktörleri de dikkate alarak, temelde iki
yaklaşımdan birini benimseyebilirler:
(1) Elemeci Yaklaşım ve
(2) Bütüncül Yaklaşım.
Elemeci yaklaşımda, seçim sürecinin her bir aşamasında uygun olmayan veya yetersiz
görülen adaylar elenerek bir sonraki aşamada daha az sayıda aday değerlemeye alınır. Örneğin,
başvuru formunda yer alan bilgilere göre, “uygun nitelikleri taşımayan adaylar elenerek”
diğerleri test veya sınava tabi tutulur. Aynı şekilde, sınav veya testte başarısız olanlar, “işe alma
görüşmesi”ne alınmazlar. Bu yaklaşım, özellikle aday sayısı çok olduğunda ve her bir aşamada
elde edilen bilgilerin bazı adayların yetersiz olduğunu açıkça gösterdiği durumlarda
benimsenebilir. Yine, bazı yöntemleri uygulamanın zor ve maliyetli olması, gerekli seçim
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elemanlarının yetersizliği, seçim ihtiyacının aciliyeti gibi nedenlerle de bu yaklaşım
benimsenebilir.
Bütüncül yaklaşımda ise, genellikle ilk elemeyi geçen bütün adaylar, uygulanan tüm
aşamalardan geçirilerek değerlenir. Burada, “seçim kararı” aşamasına gelinceye kadar adayın
her hangi bir aşamada “yetersiz” görülmesi ve elenmesi söz konusu değildir. Bu yaklaşımın
altında yatan temel mantık, daha fazla aşamada adaylar hakkında daha çok ve daha doğru bilgi
toplanabileceği, böylece daha isabetli kararlar verilebileceğidir. Buna göre, örneğin; testte
başarısız olan bir adayın görüşmede yeterli olduğu ortaya çıkabilecektir. Bu yaklaşım, özellikle
aday sayısının az, doldurulacak pozisyonun önemli olduğu, seçimin acil olmadığı, seçim
araçlarını uygulama olanağının bulunduğu durumlarda uygundur.
İşletmenin hangi yaklaşımı benimseyeceği konusunda, diğer etmenler yanında, özellikle
“seçim oranı”nın büyüklüğü önemlidir. Seçim oranı (selection ratio), işe alınacak aday
sayısı/toplam aday sayısı formülü ile hesaplanır. Buna göre, işe alınacak kişiye göre aday
sayısının çok olduğu bir durumda, büyük bir olasılıkla elemeci bir yaklaşım benimsenecektir.

4.2.1. Başvuruların Kabulü – İlk (Ön) İnceleme
İş başvurusu (müracaatı); bireylerin işe girmek/alınmak için örgütten talepte
bulunmalarıdır. Bu talepler, örgütün kamuoyuna personel aradığını bildirmesinden sonra veya
böyle bir bildirim olmadığı hâlde kişilerin kendiliğinden, bizzat gelerek ya da posta yoluyla
başvurmaları şeklinde olabilir. Başvuruların kabul ve incelenme biçimi, adayların, işveren ve
işletme hakkındaki görüşlerini biçimlendirici bir etkiye sahiptir. Adayların bu ilk algı ve
izlenimleri, sonraki aşamalardaki tutumlarını da etkileyecektir. O yüzden, işgören seçiminin iki
yönlü olduğu; işletmenin işgören; işgören adaylarının da işveren seçtiği göz önünde tutularak,
bu aşamaya gereken önem verilmelidir.
Bu aşamada, önceden ve aday bulma faaliyetleri sonucu yapılan başvurular alınır ve
incelenir. Bu inceleme veya değerleme, yazılı başvuruların incelenmesi ve/veya ilk (ön)
görüşme ile yapılır. Posta yoluyla başvuran ve yazılı başvurularında engel bir durumu
saptanamayanlar da ilk görüşmeye çağrılabilir. Bu, söz konusu kişilerin başvurularının
geçerliliğini tespit etmek amacıyla ve yazılı başvurularının yeterli bilgiyi içermemesi nedeniyle
yapılabilir. Bu aşamada amaç, işin gerektirdiği ve kolayca saptanabilen asgari nitelikleri
taşımayan adayların elenmesidir. “Bütüncül yaklaşımı” benimseyen işletmeler bile, büyük
bir olasılıkla bu ilk elemeyi yapacak ve bariz bir yetersizliği saptanan adayları diğer aşamalarda
değerlemeyeceklerdir. Bu yüzden, işgören seçiminin bu evresi, “ilk eleme”(initial screening)
diye de adlandırılır.
Başvuru dilekçeleri ve özgeçmiş belgelerinde ya da ilk görüşmede, istediği işin
gerektirdiği asgari eğitime, deneyime ve fizik şartlarına sahip olmadığı belirlenen kişiler elenir.
Bunlardan bazıları, başvurdukları iş dışındaki boş işler için uygun görülebilir. Bu durumdakiler,
eğer kabul ederlerse, söz konusu işler için değerlemeye alınabilir. Hiç bir işe uygun olmadığı
açıkça belli olanların talepleri ise değerlendirmeye alınmaz. Bu aşamada işe alınmaya engel bir
durumu olmayan adaylara daha ayrıntılı bilgilerin istendiği “başvuru formları” doldurtulur.
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Bazı uygulamalarda, işletmeye iş için bizzat başvuran bütün adaylara başvuru formu
doldurtulmaktadır. Böyle bir uygulama, hem işletmenin imajı hem de ileride ortaya çıkabilecek
ihtiyaçlar açısından yararlı olabilir.
İlk inceleme veya görüşme bir yandan, işletmenin uygun olmayan adayları elemesine
imkân sağlarken, diğer yandan da bazı adayların başvurudan vazgeçmeleri şeklinde bir sonuç
verebilir. İlk görüşmede, seçim görevlileri adayların çok belirgin özelliklerini gözlemleme;
adaylarsa, ilk elden iş, işletme ve çalışma koşulları konusunda daha fazla bilgi edinme olanağı
bulurlar. Böylece, bazı adaylar; işin, işletmenin ve sağlanan olanakların, beklentilerini
karşılamaktan uzak olduğunu görüp işe başvurmaktan vazgeçebilirler.
İlk görüşme, aynı zamanda, bir tür “nezaket görüşmesi”dir ve adayların elenmesi ile
sonuçlansın veya sonuçlanmasın, bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve
“müşteri (aday) odaklı bir yaklaşımla” yürütülmesi gereken bir seçim aşamasıdır. Çünkü
tüm adayların işletme hakkındaki yargıları ve seçim süreci sonunda yapılacak “işe alma
teklifi”nin kabulü, ilk görüşmenin nasıl yürütüldüğünden etkilenecektir. Başvuruları
reddedilen adaylara da sonuç, yazılı ya da sözlü olarak ve uygun bir biçimde, geciktirilmeden
bildirilmelidir.

4.2.2. Başvuru Formu Doldurtma
İşgören seçiminde en çok kullanılan araçlardan biri de “iş istek (talep) formu”,“iş
başvuru (veya müracaat) formu” (application forms veya application blanks) vb. adlarla
anılan basılı ve/veya bilgisayar ortamında sunulan formlardır.
İş başvuru formu, adayların eğitimi, iş deneyimi ve (aranan) diğer özellikleri hakkında
bilgi toplamak için kullanılan bir seçim aracıdır. Tipik iş başvuru formlarına kıyasla aday(ın
tutumları, sağlığı, yaşam öyküsü…) hakkında daha ayrıntılı ve ek bilgiler edinmeyi amaçlayan
“biodata formları” veya “biyografik bilgi fomları/envanterleri” de kullanılabilir. Bazı
araştırmalara göre, biyografik bilgi envanterleri, adayların gelecekteki iş başarısını tahmin
etmede geçerli araçlar olarak kabul edilebilir.
Eğer önceden yapılmışsa, ilk görüşme sonunda vazgeçen veya yetersiz olduğu saptanan
adaylardan bu formu doldurmaları istenmeyebilir. Ancak, bu kişileri ileride tekrar aday olarak
değerlendirme ihtimali varsa veya form doldurtmama bu kişiler üzerinde olumsuz bir izlenim
bırakacaksa, onlara da form doldurtmak uygun olacaktır. Fakat, bu tür formlar, personel seçim
sürecinin sonraki aşamalarında dikkate alınmayacaktır. İlk görüşme sonunda elenmeyen
adayların başvuru formları ise değerlemeye alınacaktır.
İş başvuru formları ile adaylar hakkında, daha ayrıntılı bilgiler elde edilmesi amaçlanır.
Başvuruların resmiyet/geçerlilik kazanması ve belgelendirilmesi de diğer bir amaçtır. Nitekim
çoğu form, adayın bazı konularda taahhüdünü ve imzasını da içeren “form dilekçe” formatında
dizayn edilmiştir.
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Başvuru formlarıyla adayın adı, adresi, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, doğum yeri,
askerlik durumu, aile bireylerine ait bilgileri, eğitim durumu, geçmişte ve hâlen çalıştığı
işler, hangi iş için başvuruda bulunduğu ve ne kadar ücret istediği, iş dışı etkinlikleri,
üyelikleri, özel becerileri ve bunlara ait belgelerin neler olduğu, eğer işe kabul edilirse ne
zaman başlayabileceği, referansları... gibi birçok konuda bilgi istenebilmektedir. Bu konuda
çok ayrıntılı form örnekleri yanında, adayın kimliği, eğitim ve deneyimi ve hangi işe
başvurduğu gibi daha sınırlı konuyu içeren formlar da vardır. Aşağıda, bir iş başvuru formu
örneği verilmiştir.
Başvuru formlarında verilen bilgiler ile adaylarda aranan nitelikler karşılaştırılarak
başvuranların işe uygunlukları değerlenir. Benimsenen yaklaşıma göre, uygun olmadığı
saptanan adaylar elenir veya daha ayrıntılı değerlemeler için sonraki aşamalara geçilir.
İş istek formlarının daha geliştirilmiş bir türü “puanlı veya ağırlıklandırılmış
(weighted) başvuru formu” olarak adlandırılır. Bu formlarda, adayların araştırılan kişisel
özellikleri ile iş performansları arasındaki (önceki uygulamalardan saptanan) ilişkiye
(korelasyona) göre, her soru ve cevap şıkkına belirli puanlar verilmiştir. Aday başvurularının
değerlenmesinde verdikleri bilgilere ilişkin puan değerlerinden yararlanılır. Buna göre, örneğin
iş deneyimi 10 yıldan fazla olan (daha önce işe alınmış) adayların %90 oranında işletmede daha
uzun süre kaldığı buna karşılık 3 yıldan az deneyimi olanların çoğunun kısa sürede işten
ayrıldığı belirlenmişse, deneyim süresi olarak 10+ yılı işaretleyen (şimdiki) adaylar, daha fazla
puan ile değerlenecektir. Burada, adayların başvuru formlarından elde ettikleri puan toplamı,
ne derece olumlu değerlendiklerini ve işe uygun olduklarını gösterecektir.
Ağırlıklandırılmış başvuru formları, geliştirilmesi sistemli ve yoğun ön çalışmalar
gerektiren ancak iyi tasarlandığında daha geçerli sonuçlar veren değerleme araçlarıdır.
Başvuru formlarında hangi bilgilerin yer alacağı, öncelikle işletmenin bu yolla ne kadar
bilgi elde etmek istediğine bağlıdır. Genellikle başvuru formları, personel seçiminde önemli bir
araç olarak görüldüğü ve kullanıldığı ölçüde, işletmeler daha ayrıntılı formlar dizayn etme
eğiliminde olacaklardır. Ancak adayların, formlarda çok ayrıntılı ve bazen “işle ilgisiz” bilgiler
istenmesine pek olumlu bakmamaları, bu konuda sınırlayıcı bir faktör olabilmektedir. Ayrıca,
formlarda daha fazla bilgi yer aldığı ölçüde, bunların doğrulanması daha fazla zaman, çaba ve
para harcanmasını gerektireceğinden, başvuru formlarında gereksiz ayrıntılardan
kaçınılmalıdır.
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Tablo 3:Bir İş Başvuru Formu Örneği

ACB
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Fotoğraf

İŞ İSTEK FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız, Soyadınız
T.C. Vatandaşlık No.
Doğum Tarihi ve Yeri
Uyruğunuz, Cinsiyetiniz
Adres ve Telefonunuz
Medeni Haliniz
(Varsa) Çocuklarınızın sayısı ve
yaşları
Eşinizin Adı, Mesleği
Çalışıyorsa İş Adresi
Askerlik Durumu
EĞİTİM DURUMU
Okul Adı ve Yeri

Bölümü

Giriş ve Mezuniyet
/Ayrılış tarihleri

KATILDIĞINIZ DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ
Konusu
Yeri
Yılı

Mezuniyet
Derecesi

Süresi

BİLDİĞİNİZ YABANCI DİLLER VE DERECELERİ (orta-iyi-çok iyi..)
Dil
Nerede
Anlama
Konuşma
Yazma
öğrendiniz?

İŞ DENEYİMİNİZ: En son işinizden başlayarak şimdiye kadar çalıştığınız işleri
sıralayınız.
İşyeri/İşverenin
Göreviniz
Ayrılma Tarihiniz Ayrılma Nedeni
Adı ve Adresi;
telefonu
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Tablo 3: Bir İş Başvuru Formu Örneği (devam)
BECERİLERİNİZ: Kullandığınız alet, makineleri ve okul diplomaları dışında sahip
olduğunuz sertifika, belge, lisans vb.ni yazınız.
Daktilo
Bilgisayar
Oto/Ehliyeti
İş Makinesi
Sınıfı:_______
Diğer (Lütfen Belirtiniz): ………………………………………………………………….
REFERANSLAR: Lütfen, hakkınızda bilgi alabileceğimiz kişileri belirtiniz.
1.İşletmemiz dışında (hısım ve akrabalarınız hariç) referans verebilecek kişiler
Adı-Soyadı
Şirketi; Görevi
Telefonu
2.İşletmimizde çalışan Akrabalarınız, Tanıdıklarınız ve Yakınlık dereceleri
Adı-Soyadı
İşi, Görevi
Yakınlık Derecesi
DİĞER BİLGİLER:
Sağlık Durumunuz: Geçirdiğiniz veya halen devam eden ciddi hastalık, kaza, ameliyat
ve bedensel özürlerinizi(derecesini)
belirtiniz:………………………………………………………
Herhangi bir suçtan mahkûmiyetiniz var mı? Varsa, nedeni:………………………………
İş dışı Uğraşılar:
1.Başka bir (kazanç getirici) işiniz var mı?
2.Üye olduğunuz dernek, kulüp, sendika vb. organizasyonlar:
3.İş dışı diğer uğraşılarınız:
Bu işletme ve işe, hangi yolla başvuruyorsunuz? İlan: Tavsiye(edenin adı, işi):
Diğer (Belirtiniz):………………………………….
Başvurduğunuz iş veya işleri tercih sırasına göre belirtiniz.
1.
2.
3.
İstediğiniz (Brüt/net) ücret nedir? :……………………………….TL./Ay
Eğer kabul edilirseniz, işe ne zaman başlayabilirsiniz? Tarih:…………………….
Fazla mesai yapmaya engel bir durumunuz var mı?

Evet

Hayır

Şehir dışı görevlendirmeler veya iş seyahatleri için
engel bir durumunuz var mı?
Evet
Hayır
Belirtmek istediğiniz başka husular varsa, yazınız:……………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Bu formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder ve aksinin tespiti halinde, işe
alınmış da olsam, iş sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul ederim.
Tarih:……………………….. İş İsteyenin adı, soyadı ve İmzası:……………………
DEĞERLENDİRME (Bu bölüm,ilgili görevlilerce doldurulacakır.)
Değerlendirenin Adı
Tarih/İmza
Değerlendirme/Görüşler
Soyadı ve Unvanı
NİHAİ KARAR:
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Bunların dışında, bazı ülkelerde başvuru formlarında “işle ilgisiz” bilgilerin istenmesi
yasa dışı sayılabilmektedir. Hatta, başvuru formlarında nelerin, nasıl sorulabileceğine ilişkin
bazı düzenlemeler getirilmiştir. Genellikle bireyleri işe almada “ayrımcılığa karşı koruma”
amacına yönelik bu düzenlemelere göre, başvuru formlarında işle ilgisiz ve ayrımcılığa yol
açabilecek soruların sorulması yasaklanmıştır. Ülkemiz açısından bu konunun orta vadede
önem kazanacağı söylenebilir.

4.2.3. Sınav/Test Uygulaması
İşe alınacak uygun elemanları belirlemek için adayların sınava alınması veya test
uygulanması da başvurulan başka bir yoldur. Genelde “yarışma” ya da “işe giriş sınavı” diye
adlandırılan bu uygulamada, çoğunlukla açık veya kapalı uçlu sorularla, adayların belirli
konulardaki bilgileri ölçülmeye çalışılır. Aday sayısının çok olduğu durumlarda ve ülkemizde
kamu kuruluşlarına girişte bu tür sınavlar, mülakatla birlikte kullanılan temel seçim araçlarıdır.
Gereği gibi seçilip uygulandığında, daha geçerli ve güvenilir sonuçlar veren psikolojik
veya psikoteknik testler, bu bağlamda kullanılan diğer araçlardır.
“Test” kavramı, temel olarak iki anlamda kullanılır. İlk olarak test, “sınama, deneme,
kontrol etme, ölçüm yapma, test etme veya test uygulamayı” yani bir eylemi ve
uygulamayı anlatmak için kullanılır. Herhangi bir kişinin belirli (aranan) niteliklere ne
düzeyde sahip olduğunu veya olmadığını çeşitli yol ve yöntemlerle belirlemek üzere yapılan iş
ve işlemler için “test etme” terimi kullanılır. İkinci anlamda ise test, herhangi bir değerleme
ve belirleme işleminde kullanılan “ölçüm araçları”nı ifade eder. Örneğin, kişinin bilgisini
“test etme”de kullanılan “bilgi testleri” gibi. Her iki anlamda da testler, işgören seçiminde
kullanılan önemli değerleme yöntem ve araçlarıdır. İstihdam testleri (employment tests) ile,
adayların işin gerektirdiği yetenek, özellik ve becerilere yeterince sahip olup olmadıklarını
belirleme amacı güdülür.

4.2.3.1. Test Türleri
Kişilerin çeşitli ölçülebilir özelliklerini (bilgi, yetenek, beceri ve performanslarını)
değerleme amacıyla geliştirilmiş çok çeşitli test vardır. Testler, ölçmek istedikleri özellik,
uygulama biçimi, testin tasarımı vb.ye göre, çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır:
Değerlemeyi amaçladığı “bireysel özelliklere göre” testler; Zeka, Yetenek, Bilgi,
Beceri, Kişilik ve İlgi, Yorgunluk ve Monotonluk, Güç ve Hız, Tutum ve Sağlık testleri gibi
türlere ayrılır.
Uygulama biçimine göre; bireylere tek tek uygulanabilen “bireysel testler” ile topluca
uygulanan “grup testleri” vardır. Bir başka ayırım, “kâğıt-kalem testleri” ve “aletli testler”dir.
İlkinde, testler yazılı veya basılı bir formatta dizayn edilmiştir, ikincisinde ise testler “belirli
ölçüm aletleri” (örneğin, yalan makinesi) şeklindedir. Kâğıt-kalem testleri, genellikle aynı anda
birden fazla bireye uygulanabilen grup testleri, aletli testler ise, bireysel testler grubuna girer.
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“Sözel olan ve olmayan testler” ayrımı ise, testlerde “dil”in kullanılıp kullanılmadığını
belirtir. Buna göre, “sözel testler”, ancak testte kullanılan “dili bilenlere veya bilmesi
gerekenlere” uygulanabilecektir. Yine, “kültüre bağlı olan ve olmayan testler” şeklinde de bir
sınıflama yapılır. Kültüre bağlı olmayan testler, hemen her toplumda uygulanabilecek ölçüm
araçlarıdır. Genellikle, dil kullanımını içermeyen yetenek testleri ile sözel olmayan türden zeka
ve kişilik testleri bu gruba girer. Sözel testler ise, genellikle kültüre bağlıdır. Sözgelimi, İngiliz
dili ile düzenlenmiş bir kişilik testi, esas olarak ancak bu dili konuşan bir toplumda uygulanır.
Kültüre özgü desen, sembol veya resimlerin kullanıldığı bazı sözel olmayan testler de kültüre
bağlı özellik gösterecektir.
Bir başka ayrıma göre, “psikometrik” ve “projektif test” türlerinden söz edilir.
Psikometrik testler, daha sınırlı yönleri ölçen ve sayısal sonuç veren testlerdir. Projektif testler
ise, sayısal sonuç vermeyen ve yoruma dayalı testlerdir. Psikometrik testler “ne kadar” ile
diğerleri ise, ek olarak “ne ve niçin” ile de ilgilidir.
Ayrıca, kullanılan test yöntemine göre, sadece bir özelliği ölçen “özel testlerden”;
birden fazla özelliği ölçen “genel testlerden” ve kişiyi bütün olarak değerlemeyi amaçlayan
“test bataryaları”ndan da söz edilebilir.
Personel seçiminde, yarar ve maliyeti de göz önüne alınarak, kişileri değerlemek üzere,
yukarıda sözünü ettiğimiz testlerden yararlanılabilir. Ancak, test kullanımı ciddi ve zor bir iştir.
Her şeyden önce, bütün bireysel özelliklerin testlerle aynı doğrulukta ölçülmesi ve
değerlenmesi, pek mümkün değildir. Örneğin, “sağlık testleri” ile kişilerin sağlık durumlarını
veya uyuşturucu bağımlılıklarını; bilgi testleri ile çeşitli konulardaki bilgilerini; performans
testleriyle sözgelimi araba, bilgisayar kullanma ya da el-göz koordinasyonu becerilerini, belki
yeterli doğrulukta ölçebilirsiniz. Fakat, özellikle kişilerin psikolojik ve zihinsel yönlerinin
testlerle değerlenmesi, daha zordur. Çünkü, insanların kişilik, mizaç, karakter, zeka gibi
ruhsal/zihinsel yönleri, soyut ve daha karmaşık ve belirsiz bir nitelik gösterir.
Ayrıca, test geliştirme, uyarlama ve uygulama uzmanlık gerektirir ve pek ucuz değildir.
Test kullanımı uzmanlık gerektirdiğinden bu konuda bilgi ve beceri sahibi kişilerin istihdamı
gerekir. Bu konuda işletme, dış uzmanlardan yararlanabileceği gibi sürekli test uzmanı istihdam
etme yoluna da gidebilir. Ancak, örgüt sık sık ve yoğun olarak aday veya işgören değerlemede
testlerden yararlanıyorsa, sürekli uzman bulundurmak uygun olabilir. Testleri çok az kullanan
işletmelerin geçici olarak dış uzmanlardan yararlanması daha uygun olacaktır.
Testler aynı zamanda pahalı değerleme araçlarıdır. O nedenle, ancak testleri yoğun
şekilde kullanan çok büyük örgütlerin kendilerine ait testleri, test uzmanları ve laboratuvarları
vardır. Diğer işletmelerinse bu araçları spesifik kullanımlar için kiralama ve uyarlama yoluna
gittikleri gözlenmektedir. Testlerin maliyeti ve uzmanlık gerektirir olması yüzünden çoğu özellikle küçük- işletmelerin testleri personel seçiminde pek kullanmadıkları söylenebilir.
Nitekim, bir araştırmaya göre, Türk işletmelerinin ancak %17’si tüm seçim faaliyetlerinde
testleri kullanmaktadır.
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Test kullanan bazı işletmelerin de bunu, gerektiği şekilde yaptıklarını söylemek güçtür.
Geçerlilik ve güvenirliliği çeşitli analizlerle saptanmamış “test”lerin, uzman olmayan kişilerce
ve uygun olmayan koşullarda yapılması durumunda beklenen yararın elde edilmesi, zayıf bir
ihtimaldir. Buna karşılık, bu konuda uzman kişilerce ve uygun şekillerde kullanılması
durumunda “geçerliliği ve güvenilirliği” kanıtlanmış testler, personel seçiminde ve
değerlemesinde yararlanılabilecek, son derece yararlı araçlardır.
Test denilince ilk akla gelen psikolojik veya psikoteknik testler dışında, kişilerin işe
uygunluğunu değerlemede yararlanılan başka teknik ve yöntemler de vardır. Bunlara örnek
olarak,
 İş örneklemesi (Work Sampling),
 Değerleme merkezleri (Assessment Centers),
 Minyatür iş eğitimi ve değerleme yöntemi,
 Yalan makinesi (Polygraph veya Lie-detector machine),
 El yazısı analizi (Handwriting Analysis veya Graphology),
 Uyuşturucu, AIDS ve genetik testler, verilebilir.
Bunlardan ilk üçü, gerçek iş parçaları veya simülasyonları üzerinde kişilerin
performanslarını doğrudan ölçmeyi hedefleyen yöntemlerdir ve bu bakımdan daha geçerli
sonuç verirler.
İş örneklemesinde; eleman alınacak işin bazı önemli ögeleri, kontrollü ortamlarda
adaylara yaptırılarak performansları değerlenir. Örneğin, sürücü adaylarına araba, sekreterlere
bilgisayar veya daktilo kullandırarak yeterliliklerini değerlemek gibi.
Değerleme merkezleri yöntemi ise, özellikle terfi yoluyla işgören sağlamada yönetici
adaylarının potansiyelini değerlemek (ve geliştirmek) için kullanılan; mülakat, test uygulaması,
işletme oyunları, grup tartışmaları vb. ölçüm ve değerleme araçlarının kullanıldığı bir
yaklaşımdır. İyi düzenlenmiş bir değerleme merkezinin oldukça geçerli sonuçlar verdiği
söylenebilir.
Minyatür iş eğitimi ve değerleme yönteminde, adaya işin önemli bazı görevleri
konusunda önce kısa bir eğitim verilir, sonra gösterilen işi yapması istenir ve performansına
göre de yeterliliği değerlenir. Bu yöntem, başvurdukları iş konusunda deneyimi olmayanları ve
bireylerin öğrenme yeteneklerini de değerleme olanağı verir.
Yalan makinesi, adı üstünde bireylerin doğruyu söyleyip söylemediklerini sınamak
üzere kullanılan bir tür aletli testtir. Polis, güvenlik görevlisi vb. seçiminde ve disiplinsiz
davranması olası kişilerin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. El yazısı analizi de adayların
kişilik ve ruhsal durumları hakkında görüş edinmeyi amaçlayan ve oldukça uzmanlık gerektiren
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bir yöntemdir. Sağlık kontrolü içinde de ele alınan ve bireylerin -uyuşturucu-madde
bağımlılığını ölçmeyi hedefleyen “uyuşturucu (drug) testi” ile AIDS ve genetik testler de bu
bağlamda düşünülebilir.

4.2.3.2. Testlerde ve Diğer Seçim Araçlarında Geçerlilik ve
Güvenilirlik
İşgören seçimi ve değerlendirilmesinde kullanılan testlerde ve diğer araçlarda
bulunması gereken iki temel özellik, “geçerlilik” (validity) ve “güvenilirlik” (reliability)tir.
Diğer seçim araçlarına kıyasla, özellikle “testler”in geçerlilik ve güvenilirliği üzerinde çokça
durulmuştur. Burada, daha standart ölçüm araçları olan testler örneğinde, diğer değerleme
araçlarında da aranması gereken geçerlilik ve güvenirlilik konusunu ele alalım.
“Geçerlilik”, bir testin veya ölçüm/değerleme aracının ölçmeyi hedeflediği özelliği
gerçekten ölçer olmasını ifade eder. Örneğin, “zeka” testi kişinin zekasını; “bilgi testi” de
bilgisini doğru olarak ölçüyorsa, “geçerli” kabul edilecektir. Bir test, ancak ölçtüğü özellik için
geçerli olabilir. Buna göre, “kişilik testi” ile kişinin “zekası”nı ölçemezsiniz. Yine, adayın
“maliyet muhasebesi” konusundaki bilgisini ölçmeyi hedefleyen bir testte, maliyet muhasebesi
ile ilgili hiç bir soruya yer verilmemişse, bu test geçerli olmayacaktır. Buna göre, işgören
seçiminde kullanılan bir test, işin yapılması için gerekli ögeleri yeterince içerdiği ölçüde geçerli
olacaktır. Buna “içerik (content) geçerliliği” denir. Asıl işi daktilo ile yazı yazmak olacak bir
kişiye uygulanacak daktilo testi, bu anlamda geçerli olacaktır.
İşgören seçiminde kullanılan testlerin geçerliliği, bu testlerin adaylarda aranan ve
onların iş performansı ile ilgili olan bilgi, beceri, yetenek vb. özellikleri ne ölçüde doğru
ölçtüğüne bağlıdır. Bunun için kullanılan testlerin iş analizleri ile elde edilen bilgilere göre
düzenlenmesi ve seçilmesi gerekir. Adaylarda aranan nitelikleri içeren “iş gerekleri”
(şartnamesi)ndeki özelliklerden hangilerinin testlerle değerlenebileceği belirlenmeli ve bu
özellikleri doğru olarak ölçebilen testler kullanılmalıdır.
Eğer, bir adayın testteki başarısı ile işteki başarısı arasında bir ilişki (veya yakınlık)
yoksa, testin geçerliliği yok ya da çok düşük demektir. O nedenle, seçimde kullanılacak testlerin
geçerliliği çeşitli analizlerle belirlenmeli ve ancak geçerli olduğu saptanan testler
kullanılmalıdır. İstihdam testlerinin geçerliliği, ampirik olarak, iki biçimde belirlenebilir:
(1) Adaylara test uygulanır, sonra işe alınanların işteki başarıları belli bir süre sonra
değerlenir. Eğer değerleme sonuçları ile kişilerin testlerden aldıkları puanlar arasında yüksek
bir korelasyon var ise, yani testte başarılı olanlar işte de başarılı olmuşlar; testte düşük puan
alanlar işte de düşük performans göstermişler ise, test geçerli demektir. Buna, tahmin
geçerliliği (predictive validitiy) de denir.
(2) Mevcut çalışanlara test uygulanır ve test sonuçları ile söz konusu personelin iş
başarısı karşılaştırılır. Yine test sonuçları ile iş başarısı arasında yüksek ve olumlu bir
korelasyon (ilişki) varsa, test büyük olasılıkla geçerli demektir. Bu ise cari (concurrent)
geçerlilik olarak adlandırılır.
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Her iki yaklaşımda da test skoru veya puanı (predictor) ile iş performansı (kriter)
arasında yüksek bir korelasyonun olması aranır.
Testlerin geçerlilik analizleri ile “eşik değer” de saptanabilir. Eşik değer, testte “kabul
edilebilir en düşük başarı düzeyi”ni ifade eder. Örneğin, analizler sonucu, sayısal sonuç veren
bir testte 50 puanın altında alanların çoğunlukla işte de başarısız oldukları belirlenmişse, bu
puan “eşik değer” olarak kabul edilir ve testte bu puanın altında başarı gösterenler elenir.
“Güvenilirlik” ise test sonuçlarının tutarlı olması, demektir. Bir test, bir bireye
farklı zamanlarda uygulandığında benzer ve yakın sonuç veriyorsa, güvenilirdir. Örneğin,
bir kişi, bir zeka testinden ilk uygulamada 120, iki ay sonraki uygulamada 80 puan almışsa, bu
testin güvenilirliği düşük demektir. Güvenilirlikte, uygulamanın ve değerlemenin standart ve
objektif olması ile öğrenme faktörü de etkilidir. O nedenle, testlerin yapısının, değerlemesinin
ve uygulamasının herkes ve her uygulama için mümkün olduğu ölçüde standart hâle getirilmesi
gerekir. Yine, aynı testin farklı zamanlarda aynı kişiye uygulanması durumunda, özellikle puan
artışları, adayın testi hatırlaması veya bu arada (ara uzunsa) kendini geliştirmesi (öğrenme
etkisi) ile de ilgili olabilir. Güvenilirliğin belirlenmesinde, öğrenmenin etkisi de elimine
edilmelidir.
İşgören seçiminde kullanılan çeşitli değerleme araçları, geçerlilik ve güvenirlilik
bakımından farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında, yetenek ve beceri testlerinde
geçerliliğin nisbeten yüksek, kişilik ve ilgi testlerinde ise düşük olduğu ileri sürülmektedir.
Görüşmeye, referans kontrolüne ve akademik performansa (okul başarısına) dayalı
değerlemelerin geçerlilikleri ise düşüktür. Buna karşılık, bireylerin fiili performanslarına dayalı
değerlendirmelerin -iş örneklemesi, akran değerlemesi, değerleme merkezi gibi araçlarıngeçerliliklerinin ise yüksek olduğu söylenebilir.
Bu açıklamalardan sonra, işgören seçiminde adayların işe uygunluğunu belirlemek için
kullanılacak testlerin ve diğer değerleme araçlarının seçimine ve kullanımına ilişkin olarak,
aşağıdaki çıkarımlarda bulunabiliriz:
(1) Testler ve diğer değerleme araçları, işgören seçiminde adayların işe uygunluğunu
(işteki başarılarını) belirlemek/tahmin etmek için kullanılmalıdır. Bunun için işle ve gerekli
özelliklerle ilgili “geçerli” araçlar kullanılmalıdır.
(2) Seçim aracının geçerliliği, iki aşamalı bir özellik gösterir: (a) Test skoru ile kişinin
değerlenen özelliği arasında; (b) Değerlenen özellik ile iş başarısı arasında yüksek bir
korelasyon olmalıdır. Buna göre, örneğin, sürücülük işi için adayın araba kullanma
becerisine sahip olması gerekir. Kişinin bu becerisini değerlemek için de araba kullanımını
içeren bir sınav, geçerli bir yöntemdir. Diğer yandan, daktilo testi bireyin daktilo kullanma
becerisini ölçmek için geçerli bir yöntemdir. Ama, bu testte başarılı olanları “sürücülük” işine
almaya kalkışmak, geçerli bir kullanım değildir.
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(3) Yukarıdaki nedenlerle, seçim araçları iş analizi ile elde edilen iş tanımı ve iş
gerekleri dikkate alınarak tasarlanmalı, geçerlilik analizlerinden sonra uygun olanları
kullanılmalıdır.
(4) Ayrıca, güvenirliliği sağlayıcı önlemler de alınmalıdır. Aynı araçların, aynı
koşullarda ve aynı tarzda uygulanması sağlanmalıdır.

4.2.4. İşe Alma Görüşmesi
İşgören seçiminde en çok kullanılan değerleme araçlarından biri de “görüşme”
(mülakat) yöntemidir. Görüşme (interview), kısaca, “bir amaca dayalı karşılıklı konuşma”
veya “yüz yüze gerçekleştirilen amaçlı bir söyleşi (sohbet)” olarak tanımlanabilir. İşe alma
görüşmesinde amaç, adayların işe uygunluğunu belirlemektir. Bunun için, adaya öğrenilmek
istenen özellikleri ile ilgili sorular sorulur; aynı zamanda adayın da iş ve işletme hakkında soru
sormasına olanak tanınır.
Görüşmede iki taraf vardır: Görüşmeci(ler) ve görüşülen aday(lar). Bir görüşmede,
duruma göre, taraflar “tek kişi” veya “birden fazla kişi”den oluşabilir. Tek bir görüşmecinin bir
adayla ya da aday grubuyla, bir grup görüşmecinin bir adayla veya bir aday grubuyla görüşmesi
söz konusu olabilir. Birden fazla “görüşmeci”nin bir adayla görüşmesi, en yaygın
uygulamalardan biridir.
İşgören seçiminde “görüşmeci” (mülakatçı) olarak; insan kaynakları yönetici ve
uzmanlarından, işe alınacak birimin yöneticisinden, diğer yöneticilerden, olası iş
arkadaşlarından, danışmanlar ve uzmanlar ile bu konuda ilgili ve deneyimli diğer kişilerden
yararlanılması mümkündür. Bu kişiler, mülakat yöntemine göre, adaylarla tek tek veya grup
olarak görüşeceklerdir.
Görüşmecilerde bulunması gereken en temel nitelikler, personel seçilecek işleri ve bu
işlere alınacak personelde aranan nitelikleri ve bunlardan özellikle hangilerinin görüşmede
değerleneceğini bilmeleri ve görüşmecilik özelliklerine sahip olmalarıdır. Bu özellikler
arasında, nesnellik ve “görüşme/değerlendirme hataları”na düşmemek, özellikle önemlidir.
Adaylarla niçin, neye göre ve nasıl görüşüleceğini bilmeyen görüşmecilerle yapılan
mülakatların geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesi, beklenmemelidir.
İşe alma görüşmelerinin daha başarılı sonuç vermesi için görüşme sürecinde aşağıdaki
hususların gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır:
(1) İş analizleri yapılıp “iş tanımları” ve “iş gerekleri” çıkarılmalı ve görüşmede
sorulacak sorular ve ele alınacak konular, bu bilgilere göre belirlenmelidir. Bu, görüşmenin
“işle ilgili” olmasını sağlayacaktır.
(2) Görüşmeciler eğitilmelidir. Bu eğitimde; iş ve işletmenin özellikleri, adaylarda
aranacak nitelikler ve görüşmede bunlardan özellikle hangilerinin değerleneceği, görüşme
teknikleri, görüşmede söz konusu olabilecek değerleme hataları ve bunlardan nasıl kaçınılacağı
vb. konularda adayların bilgi ve yeterliliğinin artırılması hedeflenir.
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(3) Görüşmeye hazırlık yapılmalıdır. Bu aşamada, benimsenen görüşme tekniğine göre,
standart “görüşme formları” oluşturulmalı, adaylar ve işlerle ilgili bilgiler incelenmeli, mülakat
programı belirlenerek görüşmenin nerede, ne zaman, kimlerle yapılacağı ilgililere
duyurulmalıdır. Bu arada, görüşme yeri uygun şekilde düzenlenmelidir.
(4) Daha sonra, görüşme uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. En geç her görüşmenin
hemen bitiminde, adaylarla ilgili gerekli notlar alınmalı ve değerleme formları doldurulmalıdır.
Çünkü, özellikle çok sayıda adayın bulunduğu durumlarda, değerlemelerin geciktirilmesi,
unutma ve karışıklıklara yol açabilmektedir.

4.2.4.1. Görüşme Türleri
Görüşme türleri olarak “yapılandırılmış-yapılandırılmamış” veya “planlı olan ve
olmayan görüşmelerden”, “panel, grup, sorun çözme ve stres görüşmelerinden ve karma
görüşmeler”den ve son zamanlarda “yetkinliklere dayalı, durumsal ve davranışsal
mülakatlar”dan söz edilir.
“Yapılandırılmış” veya “planlı” görüşmeler, önceden belirlenmiş bir “plana” göre
gerçekleştirilen mülakatlardır. Genellikle iş analizleri ile elde edilen bilgilere dayalı olarak,
görüşmede değerlenecek hususlar ve sorulacak sorular ile bunların süreleri ve sıraları önceden
belirlenir ve mülakat uygulaması bu plana göre gerçekleştirilir. Adayları, işle ilgili ortak
sorulara göre ve daha doğru değerleme olanağı sağladığından, daha etkili bir görüşme
yöntemidir.
“Planlı olmayan” veya “yapılandırılmamış” görüşmeler ise, bir sistemli “ön hazırlık”
ve “planlama” olmaksızın gerçekleştirilen mülakatlardır. Bu görüşmelerde, görüşmenin seyrine
göre, sorulan sorular ve ele alınan konular ve bunların süresi değişir. Bu yöntem, adayın kişisel
problemlerini belirlemek ve işe niçin uygun olmadığını anlamak için uygundur.
“Panel tipi” görüşme, birden fazla mülakatçının bir adayla görüştüğü oldukça yaygın
bir mülakat türüdür. “Grup mülakatı”nda ise, birden fazla adayla eş zamanlı olarak görüşülür.
Panel ve grup mülakatları, nispeten daha fazla zaman alır ve bunların planlı şekilde
uygulanması daha güçtür. Grup görüşmeleri; adayların grup içi davranışlarını, iletişim, tartışma
ve etkileme yeteneklerini değerlemek için uygundur.
“Sorun çözme görüşmesi”, özellikle adayların problem çözme ve karar verme
becerilerini değerlemek için uygulanan bir yöntemdir. Burada, adaylara bir sorun, vaka verilir
ve bunu çözmeleri, bunun hakkında bir karar vermeleri istenir. Adaylar, sorun çözmede
izledikleri yol ve yöntem, harcadıkları zaman, verdikleri karar ve bu esnada sergiledikleri
davranışlara göre değerlenir. Bu görüşmeler, grup mülakatı formatında da uygulanabilir.
“Stres görüşmesi” veya “baskılı görüşme yöntemi”nde ise, adayların strese
dayanıklılıkları saptanmaya çalışılır ve görüşme bilinçli (yapay) olarak stresli bir havada
gerçekleştirilir. Görüşmeci; rahatsız edici, kızdırıcı, beklenmedik ve ardarda sorulara ve
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davranışlara adayın ne tür ve nasıl tepkide bulunduğunu değerler. Bu yöntem, soğukkanlılık ve
strese dayanıklılığın önem taşıdığı işlere personel seçimi için kullanılabilir.
“Ardışık veya sıralı (serialised/sequential) görüşme” ise, bir adayın ardarda birden
fazla görüşmeci ile tek tek görüşmesi şeklinde uygulanır. Özellikle, aday sayısının az olduğu
ve personel ihtiyacının acil olmadığı durumlarda uygulanabilir.
Yetkinliklere dayalı görüşme; son zamanlarda yaygınlaşan, yetkinlik faktörlerine ve
göstergelerine göre adayların değerlenmesini amaçlayan bir planlı mülakat türüdür.
Davranışsal (behavioral) mülakat, adayların geçmişte belirli kritik durumlarda nasıl
davrandıklarını ortaya çıkarmayı ve bu davranışlara dayalı olarak gelecekteki davranışlarını
tahmin etmeyi amaçlayan bir görüşme tekniğidir. Durumsal (situational) mülakat ise,
olabilecek belirli durumlarda adayın nasıl davranmayı düşündüğünü belirlemeye yöneliktir.
“Karma görüşme”, birden fazla mülakat tekniğinin uygulandığı bir görüşme türüdür.
Planlı bir görüşmede öngörülmeyen sorular sorma, birden baskılı görüşme tekniğine geçme vb.
şekilde uygulanır. Çoğu görüşmenin, birden fazla tekniğin kullanıldığı “karma” bir yaklaşımla
gerçekleştirildiği söylenebilir.
Seçim mülakatlarının özel bir biçimi olan “gözetmenle/amirle görüşme”den, aşağıda
“seçim kararı” başlığı altında söz edilecektir.

4.2.4.2. Görüşme Süreci
Görüşme, hangi yönteme göre yapılırsa yapılsın, başlıca şu aşamalardan oluşur:
(1) Görüşmeye hazırlık: Bu aşamada; hangi soruların, niçin ve nasıl sorulacağı
belirlenmeli; görüşmeciler bilgilendirilmeli, görüşme yer ve saatleri adaylara ve ilgili diğer
kişilere bildirilmeli, görüşme yeri düzenlenmeli, görüşme formları hazırlanmalıdır. İyi bir ön
hazırlık, görüşmenin başarısını artıracaktır.
(2) Görüşmenin gerçekleştirilmesi: Görüşme; görüşmenin başlatılması, bilgi
alışverişinin ve gözlemlerin yapılması, görüşmenin bitirilmesi gibi alt evrelerden; kısaca “girişgelişme-sonuç” bölümlerinden oluşur. Giriş evresinde, selamlaşma ve hâl hatır sormadan sonra,
adaylara kolayca cevaplayabilecekleri sorular sorularak “rahatlamaları” sağlanmalıdır.
“Gelişme” evresi, görüşmenin ana bölümüdür. Bu evrede, adayların yeterliliğini ve
uygunluğunu değerlemeye yönelik sorular sorulur, gözlemler yapılır, adayların sorularına da
cevap verilir. Sonuç bölümü, görüşmenin toparlandığı ve bitirildiği son evredir. Bu aşamada,
adaya öğrenmek istediği hususlar sorulur ve seçim sürecinin sonraki aşamalarıyla ilgili kısa
bilgi verilir ve adayla vedalaşılır.
(3) Değerleme: Bu aşamada, adayla(rla) ilgili değerleme yapılır ve karar verilir.
Değerlemenin, görüşmenin hemen sonunda, sonraki adayların görüşmesi başlamadan önce ve
bir form üzerinde yapılması uygun olacaktır. Görüşmeci(ler) adayın verdiği cevapları ve aday
hakkındaki izlenimlerini görüşme formuna yazmalı veya işaretlemelidir. Değerlemenin
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görüşme bitmeden yapılması da geciktirilmesi de genellikle eksik ya da yanlış
değerlendirmelere ve kararlara yol açmaktadır.

4.2.4.3. Görüşme Hataları
Yaygın kullanımına karşılık görüşmeler, genellikle gelecekteki iş başarısını geçerli bir
biçimde tahmin etmeye olanak verecek şekilde uygulanamamaktadır. Çünkü, görüşmelerin
etkinlik ve başarısını olumsuz yönde etkileyen ve değerlendirmelerin hatalı olmasına yol açan
birçok faktör vardır. Görüşmelerin geçerli ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için, hataya yol
açabilecek faktörlerin bilinmesi ve bunlardan kaçınılması gerekir. Genel olarak “görüşme
hataları” başlığı altında ele alınan bu faktörlere öz olarak bakmakta yarar vardır.
Görüşme amacının iyi saptanmaması, görüşmenin işle ilgisinin zayıf olması; hazırlık,
uygulama ve değerlendirme aşamalarına gerekli özenin gösterilmemesi, görüşmecilerin
yetersiz olmaları, uygun mülakat yönteminin seçilmemesi, görüşme yerinin ve zamanının
uygunsuzluğu gibi birçok faktör, hatalı ve yetersiz değerlendirmelere yol açabilir. O nedenle,
özellikle görüşmeyi planlayan ve uygulayanların görüşme ilkeleri ve düşülebilecek hatalar
konusunda bilgili ve duyarlı olmaları gerekir.
Görüşmelerin etkinliği konusunda, özellikle, görüşmecilerin –çoğu zaman farkında
olmadan- düşebilecekleri tipik “görüşmeci hataları” önemli etkiye sahiptir. “Hale etkisi,
önyargı veya kalıp yargılar”, sınırlı/yetersiz bilgiye dayalı yargılamayı içeren değerleyici
hatalarıdır. “Hale etkisi”nde, adayın bir özelliği ile ilgili bilgiye dayalı olarak ulaşılan olumlu
veya olumsuz yargının, bilgi sahibi olunmayan diğer özellikleri için de geçerli sayılması söz
konusudur. Örneğin, “iyi giyimli” bir adayın aynı zamanda “dürüst, çalışkan vb.” olacağını da
varsaymak gibi. “Önyargı ve kalıp yargılar”a dayalı değerlemede ise, aday ve mensup olduğu
grup hakkındaki yetersiz bilgi ve kanıtlara dayalı olarak geliştirilen peşin ve iddialı yargıların
birey için de geçerli kabul edilmesi söz konusudur. Örneğin, “kadınlar üst yönetim
görevlerinin gerektirdiği özelliklere sahip değildir, adaylardan Ayşe hanım da kadın
olduğu için genel müdürlüğe uygun değildir” gibi bir değerlemede bulunmak gibi. Her iki
durumda da oldukça sınırlı ve yetersiz bilgiye dayalı olarak oldukça genelleştirilmiş
değerlendirmelerde bulunmak söz konusudur.
Ayrıca, görüşmecilerin adayı belli bir cevabı vermeye “yönlendirici soruları” da
gerçek bilgilerin elde edilmesine engel olabilir. Yine, hep görüşmecin konuşması ve adaya
âdeta fırsat vermemesi de hatalı değerlendirmelere yol açan bir faktördür.
Çeşitli nedenlerle, adayların yeterli ve doğru bilgi vermemeleri de görüşmenin
başarısını olumsuz biçimde etkileyecektir. Bu yüzden, görüşmeye başlarken adayın
cesaretlendirilmesi ve yersiz endişelerden arındırılması önemlidir.
Görüşmecilerin, genellikle kendi görüşlerine ve tutumlarına yakın gördükleri adayları
daha olumlu değerlendirme eğiliminde olmaları da bir hata kaynağıdır. “Adayların görüşme
sırası” da değerlemeleri etkilemektedir. Buna göre, orta uygunlukta bir adayın çok güçlü
adaylardan sonra görüşmeye alınması, onun “çok yetersiz”; zayıf adaylardan sonra görüşmeye
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alınması ise olduğundan “daha başarılı” olarak değerlenmesine yol açabilir. Kontrast hataları
diye de adlandırılan bu neden, özellikle çok sayıda adayla art arda görüşmek durumunda
kalındığında etkilidir.
“Erken karar vermek” (snop judgment), bir başka hata kaynağıdır. Araştırmalara
göre, değerlemecilerin aday hakkındaki kararlarını görüşmenin ilk bir kaç dakikası içinde
verme eğiliminde oldukları, geri kalan zamanda bu yargılarını destekleyici bilgiler elde etmeye
çalıştıkları saptanmıştır. Bundan kaçınmak için, kararın görüşme sonuna kadar ertelenmesi ve
mülakatların planlı olması önerilir.
Diğer hata nedenlerinden olumsuz yönlere önem verme (negative emphasis),
görüşmecilerin adayların olumlu yönlerinden çok olumsuz özelliklerinden etkilenmelerini ve
görüşlerinin olumludan olumsuza dönüşmesinin, bunun tersine göre daha kolay olmasını ifade
eder. İşe alma baskısı ise, doldurulacak işlerin çok ve seçim işinin acil olduğu durumlarda,
görüşmecilerin adayları daha olumlu değerleme eğilimi içinde olmalarını anlatır. Bunlar
dışında, adayların sözel olmayan davranışlarının etkisinde kalmanın da hatalı değerlemelere
yol açtığı saptanmıştır. Adayların giyimleri, duruşları ve bakışları, el sıkmaları gibi davranışları
görüşmecileri etkilemektedir.
İyi bir dinleyici olmama veya dinleme engelleri de mülakatların başarısını kısıtlar.
Ayrıca, görüşmenin içeriğinin çabucak unutulduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, değerlemelerin
görüşmenin hemen bitiminde yapılması gerekir.
Görüşmelerin başarılı olması için; görüşmecilerin “değerleme hataları” konusunda
“bilgili-eğitimli-duyarlı olmaları”, “yapılandırılmış-planlı” ve karma mülakat yöntemlerinin ve
tekniklerinin uygulanması, görüşme yerinin ve organizasyonunun uygun olması gibi faktörler,
büyük önem taşımaktadır.

4.2.4.4. Adayların Bilgilendirilmesi
Görüşmeler, adaylardan sadece bilgi almayı içeren bir süreç değildir. Bu sırada,
adaylara iş, işletme ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek uygun olacaktır. Bu
bilgilendirme, sonradan ortaya çıkabilecek “kişi-iş uyumsuzlukları”nı ve bunun olumsuz
sonuçlarını (işten ayrılma gibi) azaltmak açısından yararlı olacaktır.
İşgören seçim sürecinde adayların iş ve işletme hakkında bilgilendirilmeleri, daha çok
görüşme aşamasında gerçekleştirilir. Gerek görüşme sırasında adayların sorularına verilecek
yanıtlarla gerekse görüşme öncesi veya sonrasında gerçekleştirilecek iş yeri gezisi, film
gösterimi, broşür incelemesi vb. yollarla adayların iş ve işletme hakkında daha gerçekçi bilgi
sahibi olmaları mümkün olur.

4.2.5. Adayın Geçmişinin ve Referanslarının Araştırılması
Adayın geçmişinin ve referanslarının araştırılması, asıl olarak, özellikle “başvuru
formları”nda ve diğer aşamalarda adayların verdiği bilgilerin doğruluğunu belirlemeye ve yeni
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bilgiler edinmeye yönelik incelemeleri içerir. Bu aşamada; adayın önceki işverenleri, referans
veren kişiler ile aday hakkında bilgi edinilebilecek diğer kişilerle ya da kurumlarla temas
kurulur ve aday hakkında bilgi toplanır.
Adayın genellikle karakterine ilişkin olarak arkadaşları ve yakınlarınca verilen “kişisel
referanslar” (personal references) ve adayın istihdam geçmişine ilişkin “istihdam
referansları” (employment references), sıkça kullanılmalarına karşın çoğu profesyonel
tarafından kuşkuyla karşılanır. Çünkü bu referanslarda, özellikle olumsuz bilgilere yer
verilmemesi eğilimi egemendir.
Adayın getirdiği “referans mektupları” ve kendisi hakkında “bilgi verebilecekler”
olarak belirttiği kişilerden genellikle aday hakkında olumsuz bilgiler elde etmek çok zor olduğu
için, diğer kişilere de başvurmak gerekir. Önceki işverenler de aday hakkında, özellikle yazılı
olarak, yeterince gerçekçi ve yeterli bilgi vermeyebilirler. Bu, adayın işletmeden ayrılış
biçimine veya işverenlerin eski işgörenleri hakkında bilgi verme konusundaki tutumlarıyla ilgili
olabilir. Bu yüzden, gereğinde sadece tavsiye yazıları ve mektupları ile yetinmeyip, tavsiye
edenlerle ve diğer ilgililerle bizzat görüşme yoluna gitmek daha uygun bir yoldur.
Adayın referanslarına ve geçmişine ilişkin incelemelerin kapsamını, yoğunluğunu ve
derinliğini; büyük ölçüde doldurulacak işin niteliği ve önemi, kuruluşun resmi ya da özel
işletme oluşu belirleyecektir. Önemli ve kritik görevler için, başvuran adaylar hakkında sadece
referans veya tavsiye mektubu ile yetinmeyip adayın kişiliği, geçmiş deneyimleri ve diğer
özelliklerine ilişkin daha kapsamlı ve ayrıntılı araştırmalar gerekebilir. Bu araştırmalar; referans
verenler ve diğer kişilerle yüz yüze görüşme, sabıka kaydı isteme, güvenlik soruşturması, mali
kayıtlarının ve davranışlarının, özel aile yaşantısının araştırılması vb.yi içerebilir. Bu
incelemeler, bazı işler için (gizlilik içeren güvenlik işleri gibi) bir kaç ay bile sürebilmektedir.
Bu araştırmalarda işe alınmaya engel bir durumu saptanan adaylar, elenecek ve işe
alınmayacaktır. Ancak, birçok durumda, incelemeler; çok kesin ve doyurucu sonuçlar
vermeyebilir. Bu yüzden, salt referans araştırması sonuçlarına dayanarak bazı adaylar kolayca
reddedilemez. Özellikle seçim ihtiyacının acil ve önemli olduğu ve alternatif adayların da pek
bulunmadığı durumlarda, adayları bu bilgilere dayanarak reddetmek güçtür. Bu durumdakilerin
seçim kararını, diğer yollarla elde edilen bilgileri de dikkate alarak vermek gerekebilir.

4.2.6. Sağlık Muayenesi
Sağlık muayenesi, adayların fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlık durumlarının
değerlenmesi amacıyla yapılır. Duruma göre, genel bir sağlık muayenesi ile yetinilebileceği
gibi daha kapsamlı ve ayrıntılı sağlık kontrolleri de yaptırılabilir. Sağlık muayeneleri, işe alma
kararı ve teklifinden önce veya sonra yaptırılabilmektedir. Ancak, ayrıntılı ve kapsamlı sağlık
kontrolleri genellikle, şartlı bir ön iş teklifinden sonra yapılır.
Bu kontroller, temelde iki amaçla yapılır:
(1) Adayların işe uygunluğunu saptamak;
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(2) İşe alma durumunda, sonradan ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği
sorunları için başvurulabilecek bilgi ve belgeler elde etmek.
İlk amaç için yapılan sağlık kontrollerinde, adayların sağlık bakımından işe alınmalarına
engel bir durumlarının olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Fiziksel ve ruhsal bakımdan engel
bir durumu olan adaylar, genellikle işe alınmaz. Sağlık kontrolleri, işe alınan adaylar için
sonradan ortaya çıkabilecek güvenlik ve sağlık sorunları ve anlaşmazlıkları için bir referans ve
kanıt olarak da kullanılabilir. Elde edilen verilerden, iş güvenliği ve sosyal güvenlik
çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde de yararlanılır. Ayrıca, iş ve meslek hastalığı ile
ilgili sorun ve davalarda, işgörenin rahatsızlığının ne ölçüde örgütsel koşullara bağlı olduğunu
belirlemek için de bu verilere ihtiyaç duyulur.
Bunlar dışında, genellikle işe alımda kendilerine belirli bir kontenjan ayrılan
“özürlüler”in özürlülük derecelerinin saptanması için de sağlık kontrollerine ve raporlarına
gerek vardır.
Genel amaçlı sağlık kontrolleri dışında, bazı güncel, önemli ve özel sağlık konuları için
de incelemeler yaptırılabilmektedir. Bu tür kontrollere örnek olarak, özellikle batı ülkelerinde
yaygın olan “uyuşturucu (drug) testi” ve “aids testi” verilebilir.

4.2.7. İşe Alma / Seçim Kararı
İşgören seçim kararı, önceki aşamalarda çeşitli yöntemlerle değerlenen adayların
hangilerinin işe alınacağının belirlenmesidir. Seçim kararının yürürlüğe konulması, ilgili
adayların kabullerine de bağlı olduğundan; bu aşamayı, “kimlere işe alma teklifi
yapılacağına karar vermek” olarak tanımlayabiliriz. Bu kararda amaç, işe en uygun
adayların seçilmesidir.
Seçim kararının kim veya kimlerce ve nasıl verileceği, duruma göre değişebilmektedir.
Seçim konusunda daha çok biçimsel olmayan bir yaklaşımı benimseyen küçük işletmelerde,
karar genellikle tepe yöneticisi, patron ve/veya adayın istihdam edileceği birimin yöneticisi
tarafından verilir. Yine çoğu örgütte, pek nitelik gerektirmeyen düşük düzeyli işler için seçim
kararı, birim yöneticisi veya insan kaynakları yöneticisi tarafından verilebilmektedir. Örgüt
büyük, doldurulacak işler önemli ve üst düzeyde, benimsenen yaklaşım da sistematik ve
biçimsel olduğu ölçüde ise seçim kararı genellikle, daha fazla kişinin katılımıyla -bir seçim
kurulu tarafından- ve belirli prosedürlere bağlı olarak alınmaktadır.
Kimler tarafından, nasıl alınırsa alınsın, seçim kararında işgören alınacak birimin
yöneticisi, mutlaka söz sahibi olmalıdır. Çünkü, işe alınacak kişiden sorumlu olacak, onunla
çalışacak olan, birim yöneticisidir. O yüzden, karara katkısı gelecekteki iş ilişkilerine olumlu
katkı yapacaktır. Yine, birim yöneticileri, adayların teknik yeterliliklerini daha iyi değerleyecek
konumdadırlar. Kararın isabetli olmaması durumunda, yöneticinin suçu başkalarına atmasının
önüne de bu şekilde geçilebilir. Bu gibi gerekçeler yüzünden, çoğu seçim kararında birim
yöneticileri söz sahibidir, hatta nihai kararı verme yetkisine sahiptir.
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İşgören alınacak birim yöneticisinin seçim kararındaki rolü, seçim kararına katılmak
(örneğin, seçim komisyonunda görev almak) ya da teklif edilen adaylar içinden nihai seçimi
yapmak biçiminde olabilir. İlk durumda, işgören seçim komisyonunda, eleman alınacak
birimin yöneticileri de üye olarak yer alır. İkincisinde ise, kurul üyesi olarak ya da kendisine
insan kaynakları birimi ya da diğer değerleyici ve karar vericilerce gösterilen adaylar arasından
işe en uygun gördüklerini seçer. Bazı durumlarda, birim yöneticisi, tek seçici bile olabilir.
Seçim kararına birim yöneticilerini katmanın bir yolu da “gözetmenle (amirle)
görüşme” (supervisory interview)dir. Bu görüşmede yönetici, çeşitli sorularla adayın teknik
yeterliliğini, potansiyelini ve genel uygunluğunu değerlemeye çalışır. Bu yöntem, adayın teknik
ve işle ilgili sorularına birinci elden cevap almasına da olanak sağlar. Böylece işi farklı şekilde
algılayan adayların, işi daha gerçekçi biçimde tanımaları ve belki de başvurudan
vazgeçmelerine de fırsat tanınmış olur.
Seçim kararına katılacaklar arasında, birim yöneticisi dışında, insan kaynakları
yöneticisi, diğer yöneticiler ve ilgili uzmanların da bulunması uygun olacaktır. İnsan kaynakları
yöneticisinin işlevsel rolü ve uzmanlığı nedeniyle karara katılımı önemlidir. Test uzmanları ve
danışmanlar da uzmanlıkları ve değerleme sonuçlarıyla ilgili yorum, öneri ve katkılarıyla,
seçim komisyonunda yer alması uygun kişilerdir.
Seçim kararı, seçilen adaylara bildirilecektir. Bu bildirim, işletme tarafından adaya
yapılan bir işe alma teklifidir. İşgören seçimi, bu teklifin kabulü ve işe yerleştirme ile
tamamlanacaktır. Seçim kararı ya da teklifi, adaylara geciktirilmeden bildirilmelidir. Gecikme
durumunda, bazı işe alma tekliflerinin kabul edilmeme olasılığı artacaktır. Ayrıca, gecikme
olmasa da teklif bazı adaylarca kabul edilmeyebilir. Bu yüzden, gerek duyulanın ötesinde
“yedek adaylar”ı da belirlemek, uygun olacaktır. Yedekler, asil olarak seçilenlerin teklifi
kabul etmemesi veya işe başlamaması durumunda işe alınacaktır.
Seçim sonuçlarının işe alınmayan adaylara da bildirilmesi, halkla ilişkiler açısından
uygun görülmektedir. Başvurdukları iş için uygun bulunmayan bazı adaylara, eğer varsa, daha
uygun bulundukları başka boş işler için teklif yapılabilir. İşe alınmayan adayların başvurusuyla
ilgili belgeler, gelecekte ortaya çıkabilecek boş işler için alıkonulmalıdır. İşe alınmayan
adaylara bunu uygun biçimde söylemek, zor bir iştir. Bu konudaki yazı veya mektup kısa
olmalı, mektupta adayın duyguları dikkate alınarak elemenin “kişisel nedenlerle olmadığı”
belirtilmeli, yetenek ve özelliklerinden övgüyle söz edilmeli, gelecekte ortaya çıkacak
ihtiyaçlar için kapı açık tutularak ilgisi için teşekkür edilmelidir. Sözlü bildirimlerde de aynı
yol izlenmelidir.
İşe alınanlara ait başvuru ve değerleme evrakı ise, kişisel dosyalarına konulmak ve insan
kaynakları bilgi sisteminde kullanılmak üzere saklanmalıdır.
Seçim kararı; adayın kabulü; yetkili üst yönetici veya organın onayı ve gerekli işe giriş
işlemlerinin yapılması ile geçerlilik kazanacaktır.
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4.2.8. İşe Yerleştirme
İşe alınma/seçim kararının kesinleşmesinden ve gerekli diğer işlemlerden sonra, seçilen
işgörenler belirlenen işlere yerleştirilirler. İşe alınan kişilerden, genellikle belirlenen bir tarihte
işe başlamaları istenir. Yeni işgörenlerin işe yerleştirilmesinde (placement) temelde biçimsel
ve biçimsel olmayan yaklaşımlardan söz edilebilir. Biçimsel olmayan yaklaşımda, adaylar
doğrudan seçildikleri işe başlatılır. Bu uygulamada, yeni işgörenler, iş arkadaşlarıyla
tanıştırılıp işleri tanıtılarak işe başlatılır. Biçimsel yaklaşımda ise, yeni işgörenler, genellikle
kapsam ve süre açısından değişebilen bir oryantasyon programından sonra işe başlatılır.
İşe yerleştirmenin, seçilen işgörenlerin gelecekteki performansları ve işletmede
kalmaları açısından büyük etkisi vardır. Bu nedenle, yeni işgörenlerin içeriği ve süresi farklı da
olsa bir “oryantasyon” sürecinden geçirilmesi, tavsiye edilir.
Biçimsel oryantasyon programları, kapsam ve süre bakımından farklılık
gösterebilmektedir. Bir kaç saat ya da 1-2 gün süren kısa programlarda yeni gelenlere örgüt,
örgüt politikaları, iş arkadaşları ve işler tanıtılır. Örgüt ve örgüt politikaları genellikle insan
kaynakları birimi ve diğer yöneticilerce, iş ve birlikte çalışılacak “göreve özgü” hususlarsa ilk
amirce tanıtılır.
İç kaynaklardan seçilen işgörenler içinse, genellikle bu tür kapsamlı ve biçimsel
oryantasyon ve yerleştirme programlarına gerek yoktur. Bu kişiler, gerekiyorsa, kısa bir tanıtım
ve tanıştırmadan sonra işe başlatılır.
Yerleştirmeyi izleyen gün ve haftalar (deneme dönemi), yeni işgörenlerin sınanması, işe
uyumları, performansları ve seçim kararının doğruluğunun değerlenmesi açısından önemlidir.
O nedenle, bu dönemde, özellikle ilk amirin yeni işgörenlerle daha yakından ilgilenmesi,
yenilerin performansının daha sık değerlendirilmesi, ihtiyaçlarına daha duyarlı olunması
önerilir. Bazı uygulamalarda, uyum (oryantasyon) programı çerçevesinde, iş rotasyonu da
uygulanır. Bunun sonucunda, bazı işgörenler, ilk atandıkları iş dışında daha uygun oldukları
ortaya çıkan yeni işlere yerleştirilebilir.
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Uygulamalar
İşgören temin ve seçimi, esas olarak üç temel aşamadan oluşmaktadır. İnsan kaynakları
planlaması, aday araştırma ve bulma, işgören seçimi. İlk evre daha önce incelenmişti. İkinci
aşamada ise terfi veya nakil yoluyla iç kaynaklardan; iş duyuruları, tanıdıkların tavsiyeleri, iş
ve işgören bulma kuruluşları vb. yöntemlerle dış kaynaklardan, içinden uygun sayı ve nitelikte
işgörenlerin seçilebileceği bir “aday havuzu”nun oluşturulmasına çalışılmaktadır. Üçüncü
aşamada ise, adaylar içinden en uygun olanlar, biçimsel veya sistematik bir süreç doğrultusunda
seçilmekte ve işe yerleştirilmektedir. İşgören ihtiyacının en uygun biçimde karşılanması için,
her üç aşamadaki faaliyetlerin gereğince yerine getirilmesi gerekmektedir. Hangi yol ve
yöntemlerle, nasıl işgören sağlanıp seçileceği, duruma göre değişebilmekle birlikte, her işletme,
yarar ve maliyetini de göz önünde bulundurarak kendisi için en uygun olan yöntemleri seçip
uygulayabilir.
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Uygulama Soruları
1. İşgören temin ve seçiminde esas olan üç temel aşamadan aday araştırma ve bulma
ile işgörenlerin seçimi ve işe yerleştirilmesi aşamalarını anlatınız.
2.

İç kaynaklardan nasıl aday ve işgören sağlanabileceğini belirtiniz.

3.

Dış kaynaklardan nasıl aday ve işgören sağlanabileceğini belirtiniz.

4.

Sürekli statüde işgören teminine alternatif olabilecek yöntemleri anlatınız.

5.

Sistematik bir işgören seçim ve yerleştirme sürecinin aşamalarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan kaynakları planlaması ve işgören seçimi (kadrolama), diğer insan kaynakları
işlevleriyle birlikte örgütün diğer fonksiyonlarının ve genel amaçlarının etkin bir biçimde
yerine getirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü birey, birim ve örgüt başarısı;
büyük ölçüde, işe alınan işgörenlerin sayı ve nitelik olarak uygunluğuna bağlıdır. O nedenle,
işgören temin ve seçimi, biçimsel ve sistemli şekilde gerçekleştirilmelidir.
İşgören temin ve seçimi, esas olarak üç temel evreyi içerir: İnsan kaynakları (iş gücü)
planlaması, aday araştırma ve bulma, işgören seçimi. İlk evre, iş gücü ihtiyacının işgören temin
ve seçimi gerektirip gerektirmediğini belirlemek, gerektiriyorsa hangi niteliklerde kaç kişiye
gereksinme olduğunu saptamak için gereklidir. İkinci aşamada, iç ve dış kaynaklardan, içinden
uygun sayı ve nitelikte işgörenlerin seçilebileceği bir “aday havuzu”nun oluşturulmasına
çalışılır. Son aşama ise, adaylar içinden en uygun işgörenlerin çeşitli yöntemlerle seçilmesi ve
işe yerleştirilmesini içerir. İşgören ihtiyacının en uygun biçimde karşılanması için, her üç
aşamadaki faaliyetlerin gereğince yerine getirilmesi gerekir. Hangi yol ve yöntemlerle, nasıl
işgören sağlanıp seçileceği, duruma göre değişebilmektedir. Her işletme, yarar ve maliyetini de
tartarak, kendisi için en uygun olan yöntemleri seçip uygulamalıdır.
Yaşanan gelişmeler, diğer örgütsel ve yönetsel faaliyetler gibi, işgören temin ve
seçimini de etkilemektedir. Örneğin, artan rekabet, stratejik bir yaklaşımla örgütlerin uygun
büyüklüğe
gelmek
(rightsizing)
için
genellikle
küçülmelerini
(downsizing)
gerektirebilmektedir. Bu eğilim, geleneksel tam süreli ve sürekli işgören istihdamına alternatif
esnek ve alternatif istihdam biçimlerini gündeme getirmektedir. Bu durumda, bir yandan işten
çıkarılacak işgörenlerin seçimi önem kazanırken; diğer yandan belki sayısal olarak daha az ama
stratejik olarak daha önemli ve nitelikli işgörenlerin seçilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu
arada, bazı alanlarda “diğer işverenlerin işgörenlerinden yararlanma” ve “seçim işini
başkalarına yaptırma” gibi dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının denetlenmesi ve
değerlenmesi önem kazanan yeni konular olarak ortaya çıkmaktadır.
Küreselleşmeye bağlı olarak, uluslararası piyasalardan ve uluslararası görevler için
işgören seçimi de önem kazanan bir konudur. Bu, işgören seçimi ve diğer insan kaynakları
faaliyetlerinde uluslararası siyasi, ekonomik, sosyokültürel faktörlerle işgörenlerin özel ihtiyaç
ve durumlarını daha fazla dikkate almayı gerektiren bir gelişmedir.
İş gücü arzı ve talebi ile diğer alanlardaki değişiklikler, İK planlaması ve işgören
seçimini, stratejik örgüt ve insan kaynakları planları ve diğer örgütsel sistemlerle uyumlu
şekilde, stratejik ve sistemli olarak ele almayı gerektirmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi aday ve işgören sağlamayı etkileyen çevresel faktörlerden
biri değildir?
a) Yasal Düzenlemeler
b) Ekonomik Koşullar
c) İnsan Kaynakları Politikaları
d) Teknolojik Gelişmeler
2) Eğer iş gücü ihtiyacı çok önemsenmeyecek durumda veya kısa süreli ise
aşağıdakilerden hangisi öncelikle tercih edilmez?
a) Çalışma süreleri artırılır.
b) Eğitim ve güdüleme ile verimlilik artırılmaya çalışılır.
c) İç kaynaklardan personel temini yoluna gidilir.
d) Dış kaynaklardan personel temini yoluna gidilir.
3) İşgören seçiminde adayları değerlemede kullanılan test ve diğer araçlarda
bulunması gereken “güvenilirlik” özelliği neyi ifade eder?
a) Aracın amaçlanan özelliği doğru şekilde ölçmesini
b) Aracın aynı kişilere farklı zamanlarda uygulandığında aynı veya yakın sonuçlar
vermesini
c) Aracın maliyetli olmamasını
d) Aracın kişinin tüm özelliklerini ölçmeye yönelik olmasını
4) Aşağıdakilerden hangisi sürekli statüde işgören teminine alternatif yollardan biri
değildir?
a) İş ve İşgören Bulma Kuruluşundan Yararlanma
b) İşgören Kiralama
c) Geçici İşgören İstihdamı
d) Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma
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5) Birden fazla mülakatçının bir adayla görüştüğü mülakat türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Grup Mülakatı
b) Sorun Çözme Mülakatı
c) Karma Mülakat
d) Panel Tipi Mülakat

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)a, 5)d
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5. EĞİTİM



Bu bölüm Prof. Dr. Gönen İ. Dündar tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması
5.2. Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması
5.3. Eğitim İlkeleri
5.4. Eğitim Amaçları
5.5. Eğitim Yöntemleri
5.6. Eğitimin Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
nelerdir?

İşletmelerde eğitim ihtiyacı belirlenirken, dikkat edilmesi gereken noktalar

2.

İşbaşı eğitim yöntemlerininden hangi tür işlerde, yararlanılması uygun olacaktır?

3.

Eğitim ilkeleri nelerdir? Eğitim faaliyetleri açısından önemini tartışınız.

4. Eğitim programının değerlendirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar
nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eğitim

Eğitim ihtiyacın nasıl doğru olarak
belirlebileceğini konusunda yol
göstermek

Okuyarak

Eğitim

Eğitim transferinin arttırılması için
yapılması gerekenleri belirtmek

Okuyarak

Eğitim

Eğitim yöntemlerinin
uygulanmasında dikkat edilecek
noktaları öğretmek

Okuyarak

Eğitim

Eğitim değerlendirilmesi sürecinde
yapılacak hataların önüne geçilmesi Okuyarak
için neler yapılacağını belirtmek
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Anahtar Kavramlar


Eğitim



Eğitim ihtiyaç analizi



Eğitim yöntemleri



Eğitimin değerlendirilmesi
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Giriş
Eğitim işlevi, işletmeler açısından çok önemlidir. Ulusal ve uluslararası rekabet
koşulları altında çalışan işletmelerin, rekabet avantajını yakalama ve sürdürmelerinde, çalışan
nitelikleri ön plana çıkmaktadır. Çağın gerekleri doğrultusunda çalışanlarının yetiştiren,
geliştiren işletmeler için, başarıyı da beraberinde gelecektir.
Eğitim süreci; planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bir
eğitim programının etkinliğinde rol oynatan faktörler; eğitici, katılımcılar ve eğitim ortamıdır.
Bunun yanı sıra, eğitimin hedefleri ile katılımcıların beklentilerinin uyumlu olması
gerekmektedir. Yine, eğitimde elde edilen bilgi, beceri çalışma yaşamında ne kadar yararlı
olursa, eğitim transferi o kadar artacaktır.
İşbaşı, iş dışı eğitim yöntemlerinin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri vardır. Öte
yandan son yıllarda, elektronik öğrenme (e-öğrenme) uygulamaları da yaygınlaşmaya
başlamıştır.
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5.1. Eğitim
Günümüzde işletmelerin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet avantajı elde
edebilmelerinde ve sürdürebilmelerinde eğitim işlevi önemli bir rol oynamaktadır. Hızlı
biçimde değişen iç ve dış çevre faktörleri, işletmelerin “öğrenen örgütler” hâline gelmelerini
zorunlu hâle getirmiştir. Örgütlerin kendi ana stratejileri, misyon ve vizyonları doğrultusunda
gereksinme duyduğu çalışan davranışlarının geliştirilmesinde, eğitim ve geliştirme faaliyetleri
ön plandadır. Bilgini çok kısa sürede eskidiği günümüzde, çalışanlarını bilgi ve becerilerini
güncellemeyen işletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmaları mümkün olamamaktadır.
Eğitimi kısaca; çalışanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılarak,
davranışlarının istenilen yönde geliştirileceği bir değişim süreci olarak tanımlayabiliriz. Ülke
ekonomisi ve gelişimi de; makro düzeyde planlanan ve mikro düzeyde yaşama geçirilen eğitimöğretim faaliyetlerinden etkilenmektedir.
Eğitimin; bireysel, örgütsel ve toplumsal amaçları bulunmaktadır. Ülke ekonomisi ve
gelişimi de makro düzeyde planlama, mikro düzeyde yaşama geçirilen eğitim-öğretim
faaliyetlerinden etkilenmektedir. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde eğitim;
“Çocukların ve gençlerin toplum yaşamında yer almaları için gerekli bilgi, beceri ve
anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında
doğrudan yardım etme’’, öğretim ise “Belirli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi,
tedris, tedrisat, talim ile öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri
sağlama ve kılavuzluk etme işi” olarak tanımlanmaktadır.
Eğitim; eğitimin planlanması, eğitimin uygulanması ve eğitimin değerlendirilmesinden
oluşan üç aşamalı bir süreçtir. İşletmeler açısından ele alındığında; eğitimin temel hedefi,
çalışanlarda organizasyon tarafından benimsenen tutum ve davranışların geliştirilmesidir.
Eğitimle elde edilen bilgi, becerinin etkili olarak çalışma ortamına aktarılarak “eğitim
transferinin” arttırılması hedeflenmektedir. Organizasyonları bu hedeflerine ulaşabilmeleri
için; eğitim planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına gereken özeni göstermeleri
gerekmektedir.
Günümüzde işletmeler işbaşı ve iş dışı eğitim yöntemlerinin yanı sıra bilgisayar destekli
eğitim uygulamalarından da yoğun biçimde yararlanmaktadırlar. Eğitim kurumları da,
“uzaktan eğitim” uygulamalarıyla, çok sayıda kişiye farklı eğitim olanakları sunmaktadırlar.
İletişim olanaklarının artmasıyla birlikte insanlar, bilgiye daha kolay, hızlı ve ucuz
biçimde ulaşabilmektedirler. Bu durum, toplumdaki bireylerin eğitim düzeyi yükseltmekte ve
kişiler arası rekabeti arttırmaktadır. Bugün çalışma yaşamına adım atacak gençler, maddi
olanakların yanı sıra kendi yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma
ortamlarını aramaktadırlar. Öte yandan işletmeler de nadir bulunan “yetenekleri” kendilerine
çekmek ve organizasyonlarında kalmalarını sağlamayı düşünmektedirler. “Yetenek yönetimi”,
“yetenekler savaşı” gibi kavramlarla ifade edilen bu durum karşısında, bireylerin de kişisel
gelişimlerine gereken önemi vermeleri ve kendilerine özgü bir yol haritası doğrultusunda
kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
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2006 yılından beri dünya çapında hazırlanan “yetenek açığı” raporuna göre Türkiye;
Japonya, Brezilya ve Hindistan’dan sonra en fazla yetenek açığı olan dördüncü ülke
konumundadır. Bir araştırma grubu tarafından hazırlanan 2013 yılı raporuna göre; ülkemiz
işverenlerini %58’i yetenekli iş gücü bulamamaktan yakınmaktadırlar. İşletmelerimiz en çok
mühendis, kalifiye işçi ve satış temsilcisi pozisyonlarında yetenek açığı bulunduğunu ifade
etmektedirler.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
2012 analiz raporuna göre, iş gücü piyasası temininde, güçlük çekilme nedenlerinin başında
%54,5 ile gerekli mesleki beceriye, niteliğe sahip eleman bulunamaması gelmektedir.
Eğitim süreci üç aşamadan oluşmaktadır:


Eğitimin planlanması



Eğitimin hazırlanması ve uygulaması



Eğitimin değerlendirilmesi

5.1.1. Eğitim Planlaması
Her işletme, mevcut ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleyip, çalışanlarını
gerekli nitelik, bilgi ve beceriyle donatmak zorundadır. İşletmeler eğitim bütçelerini yıllık
bazda belirleyerek, dönemsel eğitim faaliyetlerini planlar.
Eğitim planlaması, organizasyonun eğitim hedeflerine varmada; insan, para ve araç
kaynakların optimum şekilde kullanılmasına, sistemin geliştirilmesine ve diğer unsurlar
arasında etkili bir koordinasyon sağlamasına olanak verir.
Eğitim planlama süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:
 Organizasyonda eğitim ile ilgili mevcut durumun incelenmesi ve ileriye dönük
eğitim hedeflerinin belirlenmesi,
 Eğitim programının hazırlanarak, kaynaklarının optimum biçimde dağılımının
sağlanması,


Hedeflere yönelik faaliyetlerin oluşturulması ve

 Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin amaçlara ulaşmada ne derece başarılı
olduğunun belirlenmesidir.

Eğitim planlaması yapılırken, dikkat edilmesi gereken birtakım ilkeler de söz
konusudur. Bunlar;
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 Eğitim planlaması sürekli bir fonksiyondur. Uzmanların, yönetim organlarının,
danışma kurullarının devamlı iş birliğini gerektirir
 Eğitim faaliyetleri sonucunda amaçlara ulaşılıp, ulaşılamadığı devamlı olarak
kontrol edilmelidir. Değerlemede süreklilik esastır.
 Eğitim planı esnek olmalıdır. Beklenmeyen durumlar karşısında işlerliğini
yitirmemelidir.


Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde tarafsızlık ilkesi esas alınmalıdır.

Eğitim ihtiyaç analizi, çalışanların mevcut ve ileriye dönük eğitim ihtiyaçlarını
belirlemeye dönük bir çalışmadır. İşletme, kişi ve görev analizinden oluşan eğitim ihtiyaç
analizi; işletmenin hangi departmanında, kimlerin ne tür eğitime ihtiyacı olduğunu ortaya
çıkarmayı hedeflemektedir. Bu analiz, eğitim programlarının başarılı/tutarlı olmasında temel
adımı oluşturmaktadır. Eğitim ihtiyacının doğru belirlenememesi, hatalı eğitim uygulamalarına
yol açarak, eğitim maliyetlerini yükseltecektir.
Günümüzde, işletmeler açısından eğitim işlevinin giderek önem kazanmasında rol
oynayan bazı faktörleri şu şekilde belirtmemiz mümkündür.


Teknolojik gelişmeler nedeniyle mevcut personeli yetersiz kalması



İşe alıştırma (oryantasyon) çalışmalarının gerekliliğinin ve önemini anlaşılması

 Çalışanların potansiyel becerilerinin/yetkinliklerinin ortaya çıkarılıp, geliştirilmesi
zorunluluğu
 Uluslararası rekabet ortamında rekabet gücünün arttırılmasında, nitelikli personelin
rolünün anlaşılması
Eğitim ihtiyacının belirlenmesinden sonra, bu eğitim açığının nasıl giderileceği
konusuna eğilmek gerekecektir.

5.1.2. Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
Eğitim programlarının hazırlanması sürecinde dört aşamadan söz etmemiz mümkündür:


Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim hedeflerinin belirlenmesi,



Eğitim programının içeriğinin belirlenmesi,



Eğitim yönteminin seçimi,



Eğitim sonuçlarının ölçülmesinde izlenecek yollar.
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Hedeflerinin belirlenmesi, eğitim programlarının ilk adımını oluşturmaktadır. Bu
hedefler gerek yeni işe giren personelin oryantasyonu (işe uyumu) gerek ise çalışanların
geliştirilip, yetiştirilmesine yönelik hedeflerdir. Bu hedefler, işletmenin bütününe ya da belirli
departmanlarına ilişkin olabilir.
Eğitim programının içeriğinin belirlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken birtakım
noktalar söz konusudur. Bunlar;
 Eğitime dahil edilecek işgörenlerin seçimi: Belirlenen hedefler ve
departmanlardan gelen eğitim ihtiyaç istekleri doğrultusunda eğitime alınacak kişiler belirlenir.
Burada dikkat edilecek husus; eğitime en çok ihtiyacı olan ve eğitilebilir nitelikteki kişilerin
seçilmesidir. Bu kişilerin eğitim konusunda istekli olmaları, eğitimi benimsemeleri eğitimin
etkinliğini doğrudan etkileyecektir. Katılımcılara işlerinde yararlanabilecekleri,
kullanabilecekleri bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır ki, eğitim transferi (eğitiminde elde
edilen yeni bilgi ve becerinin ne denli iş ortamına aktarıldığı) yüksek olsun.
 Eğitim konularının belirlenmesi: Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta;
katılımcılara iş yerinde kullanacağı, uygulama imkânı bulacağı konularda eğitim verilmesi,
ikinci ise öğretilecek konuların belirli bir sıra dahilinde kendilerine aktarılması gereğidir.
 Eğiticilerin belirlenmesi: Eğitimin başarısında önemli bir nokta da eğiticinin
yetkinliği ve yeterliliğidir. Eğiticiler uzmanlıkları doğrultusunda eğitim programlarında yer
almalıdır. Kurum içinde gerekli nitelikte eğitici yok ise bu ihtiyaç kurum dışından
karşılanmalıdır. Ayrıca kurum içindeki eğiticilerin de gerekli eğitimlerden geçirilmiş olması
gerekmektedir. Kısacası eğitici olarak görev yapacak kişilerin kendi konularında gerekli bilgi
birikimine, deneyime ve öğretme becerisine sahip olmalıdır.
 Eğitim zamanının ve süresinin belirlenmesi: Eğitim uygulamalarının, iş
yoğunluğun az olduğu dönemlerde yapılması uygundur. İşlerin aksamaması açısından bu
önemlidir. Katılımcılar genellikle, eğitimin çalışma saatleri içinde yapılması tercih ederler
ancak bazı durumlarda, uygulamalar buna imkân vermez. Eğitim takviminin yanı sıra eğitim
sürelerinin de iyi belirlenmesi gerekir. Gereğinden uzun ya da yetersiz eğitim süreleri,
katılımcıların konsantrasyonları düşürerek, eğitimin yararını azaltacaktır.
 Eğitim yerinin belirlenmesi: işletmelerde eğitim; işbaşında veya iş dışında
(işletme içi ya da dışı eğitime uygun mekanlarda) gerçekleştirilebilir. İşletmelerde genellikle,
daha alt pozisyonlarda çalışanlar işleri yaparken (işbaşında) uygulamalı eğitime tabi tutulurlar.
Diğer pozisyonlarda çalışan kişiler genellikle, iş dışı eğitim programlarından yararlandırılırlar.
Eğitim yapılan ortamın iyi tasarlanması gerekmektedir. Oturma düzenine, görsel ve işitsel
eğitim araçların konumlandırılmasına, iklimlendirme sisteminin uyguluğuna kadar pek çok
noktaya dikkat etmek gerekmektedir.
Eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, seçilecek eğitim
yönteminin belirlenmesi de önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Bu süreçte farklı yöntemlerden
söz etmek mümkündür. Eğitime tabi tutulacak katılımcı profili, yöntemin belirlenmesinde rol
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oynayacaktır. Bir başka deyişle; eğitilecek personelin yaşını, öğrenim düzeyini, deneyimini,
kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin; yetişkin personele
(organizasyonda ve toplumsal yaşamda belirli görev ve sorumlulukları bulunan) verilecek
eğitim de kullanılacak yöntemle, yeni yetiştirilecek personel eğitiminde yararlanılacak yöntem
farklı olacaktır. Yetişkin personel eğitime yüksek beklentilerle gelmekte, zamanını iyi
kullanmak, kendi görüşlerini, deneyimleri rahatça diğer katılımcılarla paylaşmak ve somut
bilgiler üzerinde yoğunlaşmak istemektedir. Bu nitelikteki çalışan için seçilecek eğitim
yönteminin bunları karşılayabilecek nitelikte olması gerekmektedir.
Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde üzerinde son olarak
durulacak konu, eğitim sonuçlarının ölçülmesinde izlenecek yolların belirlenmesi olacaktır.
Program süresince eğitim etkinliğinin ne zaman, kimler tarafından ve hangi yöntemlerle
ölçülmesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle; eğitim programının uygulanması
sürecinde hataların, aksaklıklarının ortaya çıkmaması veya bu sorunların varlığı durumunda, en
kısa zamanda önlemler alınabilmesi için eğitim sonuçlarının belirli sıklıklarda ve farklı
yöntemlerle ölçülmesi yararlı olacaktır.

5.1.3. Eğitimin Değerlendirilmesi
Kısaca eğitimin değerlendirilmesi; eğitime tabi tutulan çalışanların eğitim öncesi ve
eğitim sonrası performanslarının karşılaştırılması ve hedeflenen değişimin gerçekleşip,
gerçekleşmediğinin belirlenmesi olarak ifade edebiliriz.
Bu değişim;


Eğitime bağlı olarak mı gerçekleşmiştir?



İşletmenin amaçlarına ulaşmasında katkı sağlıyor mudur?

 Aynı eğitim farklı kişilere uygulanırsa gerçekleşecek midir? gibi soruların
yanıtlarının da araştırılarak açığa çıkartılması gerekecektir.
Değişim ölçülmesinde dört aşamalı bir süreç söz konusudur:
 Tepki: Katılımcıların eğitim programı hakkındaki genel düşünceleri nelerdir?
Eğitim ortamı, eğitici, eğitim materyalleri, eğitimin yararlılığı, isteyerek katılım, katılmadıkları
gibi sorulara yanıt aranır.
 Öğrenme: Eğitim sürecinde katılımcıların, eğitimden ne elde ettikleri ve ne
öğrendiklerinin belirlenmesi söz konusudur.
 Davranış: Katılımcıları eğitimde öğrendiklerini davranışlarına nasıl yansıttıkları
belirlenmeye çalışılır. Bir başka deyişle, eğitim sonrasında davranışlarında ne tür değişimler
olmuştur.


Performans: Davranışlarındaki değişimin performansını nasıl etkilediğine bakılır.
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Bu dört aşamayı şu örnekle açıklayabiliriz:
Müşteri şikâyetlerini artması üzerine; belirli sayıdaki çalışan eğitime gönderiliyor.
 Tepki aşaması: Katılımcılar katıldıkları eğitim programlarına ilişkin genel
kanılarını belirtiyorlar.
 Öğrenme aşaması: Eğitim sonucunda müşteri ile nasıl iletişim kuracakları
konusunda bilgi sahibi oluyorlar.


Davranış aşaması: Öğrendikleri davranışı uygulayıp, kullanıyorlar.

 Performans aşaması: Müşteri şikâyetleri azalıyorsa, davranış değişimi
performanslarını olumlu düzeyde etkiliyor.

5.2. Eğitim İlkeleri
İşletmelerde tasarlanıp, uygulamaya konacak eğitim programlarının etkinliğinde rol
oynayan birtakım kuralları da göz ardı etmemek gerekmektedir. Eğitim ilkeleri olarak da
adlandırılabilecek bu kuralları şu şekilde açıklamak mümkündür:

5.2.1. Eğitimin Sürekliliği
İşletmelerdeki eğitim faaliyetlerinin sürekliliği, özellikle günümüzde çok önem
kazanmıştır. Rekabet ve değişim çağında olmamız nedeniyle; işletmeler çalışanlarının bilgi,
becerilerini, yenileyip, geliştirerek, rakiplerinden önce değişimi yakalayıp, yönetmek
zorundadırlar. Bu süreçte çalışanların eğitim ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak
belirlenip, buna uygun güncel eğitim programlarının geliştirilip, uygulamaya konması,
organizasyonların hedeflerine etkili biçimde ulaşmalarını sağlayacaktır. Eğitimin sürekliliği
olarak nitelendirilebilecek bu durum işletmeler başarısı açısından çok önemlidir.

5.2.2. Eğitimin Yararlılığı
Eğitim ihtiyacı; işin gerekleri (o işte çalışacak kişide aranacak özellikler) ile çalışan
niteliklerinin (özelliklerinin) karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çalışanın
nitelikleri, iş gereklerinin altındaysa çalışanın eğitime ihtiyacı vardır. Eğitimin yaralılığı ilkesi
bu noktada devreye girmektedir. Eğitim sonucundaki yararın (finansal getirinin), eğitime ilişkin
harcamalardan (eğitim maliyeti) yüksek olması, eğitimin yararlı olduğunu ortaya çıkaracaktır.

5.2.3. Fırsat Eşitliği
İşletmede eğitim ihtiyacı olan her çalışanın, eğitim programlarından adil biçimde
yararlandırılması gerekmektedir. İşe alıştırma eğitiminden (oryantasyon), mesleki ve kişisel
gelişim eğitimlerine kadar tüm eğitim faaliyetlerinde fırsat eşitliğini sağlanması temel ilke
olmalıdır.
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5.2.4. Etkin Katılım
Eğitime katılanların, konuya odaklanmalarının ve benimsemelerinin sağlanması
gerekmektedir. Eğitimin kendilerine ne katacağı konusunda bilgilendirilen kişiler, eğitim
öncesinde kendileri hazırlayacaklar ve eğitim sırasında da aktif bir katılım sağlayacaklardır. Bu
süreçte eğiticiye de önemli roller düşmektedir. Eğiticinin konuya hâkim olması, katılımcılarla
iyi bir iletişim kurarak, onları konuya dahil etmesi gerekmektedir. Konunun anlaşılıp,
anlaşılmadığı için geri bildirim ve tekrar yapması eğitimin etkinliğinde rol oynayacaktır.

5.3. Eğitimin Amaçları
Eğitimin, topluma, organizasyonlara ve çalışanlara yönelik çeşitli amaçlarından söz
etmek mümkündür. Makro açıdan ele alındığında; toplumun eğitim düzeyi, ülkenin gelişmişlik
derecesi ortaya koymaktadır. Ülkelerin eğitim konusuna verdikleri önem, bu doğrultudaki plan,
proje ve uygulamaları, refah düzeyleri üzerinde de etkili olmaktadır. Küresel alanda rekabet
üstünlüğü sağlayan ülkelere bakıldığında, eğitim seviyelerin yüksek olduğu görülmektedir.
Mikro açıdan irdelendiğinde de eğitim konusuna önem veren işletmelerin başarılı
olduğu görülmektedir. Bu organizasyonlar çevredeki değişime daha kolay uyum sağlarlar.
Gelişime açık, sürekli öğrenmeyi özendiren bir yapı ve kültüre sahiptirler. Geçmiş
deneyimlerinden, sektördeki diğer rakiplerinden ve müşterilerinden geri bildirim alarak
öğrenerek, rekabet güçlerini geliştirirler.

5.3.1. Eğitimin Ekonomik Amaçları
İşletmeler eğitim faaliyetleriyle verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedirler.
Eğitimin ekonomik amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Çalışanlara işlerini etkili biçimde yapmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve
tutumun kazandırılması.


Denetim ve kontrol faaliyetlerinin azaltılması.



İş kazalarını azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması.



Hata oranlarının düşürülmesi, bakım ve onarım maliyetlerinin düşürülmesi.



Malzeme ve ham madde israfının azaltılması.



Çalışanların değişimlere, yeniliklere uyum sağlamasının gerçekleştirilmesi.

5.3.2. Eğitimin Bireysel ve Sosyal Amaçları
Eğitimin ekonomik amaçlarının yanı sıra bireylere ve topluma sağladığı katkılardan söz
etmek gerekecektir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
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Çalışanların motivasyonunun sağlanması.



İşletmeye bağlılıklarının, güven duygularının ve iş tatminlerinin artması.



Kariyer olanaklarının, beklentilerinin yükselmesi.

 Sosyal uyumsuzlukların, çatışmaların azalarak, işletme içi koordinasyon ve iş
birliğinin gelişmesi.
 Organizasyon kültürünün daha iyi anlaşılmasının sağlanması ve bireysel amaçlar
ile organizasyonel amaçların bütünleştirilerek “biz” duygusunun geliştirilmesi.
İki grup altında ele aldığımız bu amaçların tümü, ülke ekonomisine (refah düzeyine)
olumlu katkılarda bulunacaktır. Bu nedenle ülke düzeyinde geliştirilecek eğitim stratejilerinin,
geleceğe dönük yetenek açığını sistematik bir şekilde ortadan kaldırabilecek nitelikte olması
gerekmektedir.

5.4. Eğitim Uygulamasının Nedenleri
Organizasyonlar genel olarak iki nedenden dolayı eğitim uygulamalarına/faaliyetlerine
başvururlar:
 Eğitim bazen rutin bir iş olarak gerçekleştirilir. Örneğin; bütün yeni işle alınanların
bir eğitim programına tabi tutularak, ön eğitim ve bilgi aktarılmasının gerçekleştirilmesi gibi.
 Eğitim çoğu kez, işletmede veya çevresinde ortaya çıkan bir olaya karşı bir
tepki/karşılık olarak ortaya çıkar:


Küreselleşme ve uluslararası rekabetin artması



Müşteri şikâyetleri



Performans düşüklüğü



İş kazaları



Devamsızlık ve iş gücü dönüşümü



Sosyal uyumsuzluk, iletişim sorunları, çatışmalar



Motivasyon düşüklüğü



Liderlik ihtiyacı



İnsana verilen değerin artması



Toplam Kalite anlayışı
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Yetenekleri elde tutma



Demografik özellikler ve iş gücü çeşitliliği

5.5. İşbaşı Eğitim Yöntemleri
İşbaşı eğitimde, çalışan işini yaparken eğitime tabi tutulur. Mevcut çalışma
ortamında/süresinde gerçekleştirilen bu eğitim, etkili ve kalıcıdır. Çalışanların eğitim süresince
elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumu ne ölçüde işlerine aktardıklarının gözlemlenmesi daha
kolaydır. Eğitilen kişinin yaptığı hatanın anında düzeltilme olanağı, eğitim amaçlarına daha
kısa sürede ulaşılmasına yardımcı olacaktır. İşbaşı eğitimde, eğitimi veren kişinin bilgisi,
becerisi ve bunları aktarabilme yeteneği önemlidir. Eğiticinin iletişim yeteneği, becerisi
eğitimin başarısını belirleyecektir.
İşbaşı eğitim yöntemleri üzerinde durulduktan sonra, yarar ve sakıncaları ele alınacaktır.

5.5.1. İşe Alıştırma (Oryantasyon Eğitimi)
Bireyler meslek yaşamına geçiş sürecinde veya yeni bir işe başlarken çeşitli sorunlarla
karşılaşabilirler. Farklı kişisel özelliklere, deneyimlere, beklentilere sahip insanlar; bir
organizasyon ortamında mal veya hizmet üretimi için bir araya gelmektedirler. Bu süreçte uyum
sorunlarının yaşanması muhtemeldir.
İşe alıştırma eğitimi, yeni işe giren veya görevi değişen personele, görevini gerektiği
gibi yapabilmesi için verilen bir eğitimdir. Bu eğitim, işe başlama öncesi veya işe girilen ilk
günlerde verilir. İşin gerektirdiği bazı bilgi ve becerilerin kazandırılarak, en kısa zamanda
çalışanın işe (organizasyona) uyum sağlaması hedeflenmektedir. İşletmenin vizyonu, misyonu,
stratejileri, tarihçesi, sektördeki yeri, çalışma koşulları, sosyal haklar, iş güvenliği önlemleri,
yükselme olanakları vb. konularda bilgi aktarımı söz konusudur.
Organizasyon kültürünü aşılamak, belirsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanan şikâyetleri
azaltmak, olumlu bir ilk izlenim yaratmak gibi hedefler söz konusu olmaktadır.
İşe alıştırma eğitiminde çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bunlar; konferanslar, açık
oturumlar, işletmeyi tanıtıcı yayınlar, videolar, yeni işe başlayan kişilerinin, işlerini yaparken
iletişimde bulunacağı bölüm çalışanları tanıştırılmaları vb. Bu yöntemlerin yanı sıra,
günümüzde işletmeler elektronik işe alıştırma (e-oryantasyon) sistemlerinden de
yararlanmaktadırlar. Elektronik ortam aracılığıyla, uyum sürecinde aktarılması istenen
konuların, sistematik ve hızlı biçimde kişilere ulaştırılması söz konusu olmaktadır.

5.5.2. Koçluk
Koçluk, özellikle yönetici adaylarını gelecekteki yönetsel pozisyonlara hazırlamak için
işbaşında performanslarının periyodik olarak gözden geçirilerek, yönlendirilmesini içeren bir
dizi destekleyici faaliyettir. Bu süreçte, çalışanın performansına ilişkin düzenli bir geri besleme
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yapılması önemlidir. Üstler çalışanlarını; özel görevler verme, önerilerde bulunma, yorum
yapma, soru sorma ve eleştirilerde bulunma gibi faaliyetlerle destekleyip, yönlendirirler.

5.5.3. İş Değiştirme (Rotasyon)
İş değiştirme bir plan dahilinde çalışanların belirli sürelerle, organizasyonun değişik
pozisyonlarında çalıştırılmasıdır. Bu eğitim yönteminin çeşitli yararlarından söz etmek
mümkündür. Bunlar; işin tekdüzeliğini (monotonluk) ortadan kaldırmak, yönetsel
pozisyonlarda çalışacak personele farklı bakış açıları kazandırmak, rotasyona tabi tutulan
çalışanın işletmenin bütününde yaptığı işin önemi ve gerekliliğini anlaması sayılabilir. Her
departmanın yöneticisi, rotasyona tabi tutulan personele kendi birimlerine ilişkin bilgileri
aktarırı. Bu durum da bütünsel bir bakış açısı kazandırır.

5.5.4. Staj
Staj; işgören adaylarına veya işgörenlere; ileride çalışacakları işle ilgili görev,
sorumluluk, çalışma koşullarını tanıtma ve işe uyum sağlamalarına yardımcı olmaya olanak
tanıyan bir yöntemdir. İleride yapacakları görevlerin benzerlerini belirli bir süre fiilen yaparak,
daha önce sahip oldukları teorik bilgiyi uygulama imkânı bulurlar.
Üniversitelerimizin bazı bölümlerinde staj zorunlu bir uygulama iken, bazılarında
zorunlu değildir. Bununla birlikte yüksek öğrenim süresince, öğrenciler zorunlu olmasa da staj
yapmak için yoğun bir çaba sarf etmektedirler. Bunun nedeni de işe uygun konularda staj yapan
adayların işletmeler tarafından öncelikli olarak tercih edilmesidir.

5.5.5. Gözetimci Denetiminde Eğitim
Maliyetinin düşük olması ve uygulama kolaylığı açısından sıkça yararlanılan bir
yöntemdir. İşe alınan veya görev değişikliği gerçekleşen kişinin, deneyimli bir üstü tarafından
yetiştirilmesidir. Bu yöntemde, üstün konuyu etkili biçimde aktarması, eğitimin etkinliği
açısından önemlidir. Hataların zamanında düzeltilmesi, eğitimin kalıcılığını ve sürekliliği
arttırır.

5.5.6. Takım Çalışmalarına Katılım Yoluyla Eğitim
İşletmelerde çalışanların yetiştirilmesi amacıyla; bilgilendirme, karar verme, öneri
geliştirme gibi konularda takımlar oluşturulabilir. Adayların karar verme yeteneklerinin
geliştirilmesi, mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması hedeflenmektedir. Aktif katılımın
sağlanması, bu eğitim yöntemi açısından önemlidir.

5.5.7. İşbaşı Eğitim Yöntemlerinin Yararları


İşi yaparak öğrenmek verimliliği ve kalıcılığı arttırır.



İşbaşı eğitim yöntemlerinde işletmenin katlanacağı maliyet daha düşüktür.
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Eğitimler gerçek çalışma ortamında gerçekleştirildiğinden adaptasyon sorunu



Belirli ölçüde ürün ve hizmet elde edilir.

yoktur.

5.5.8. İşbaşı Eğitim Yöntemlerinin Sakıncaları


Eğitimi veren sorumlu kişi, eğitici formasyonuna sahip olmayabilir.

 Çalışma koşulları uygun bir eğitim ortamının oluşmasına engel olabilir (gürültü,
eğitimin çeşitli nedenlerle kesintiye uğraması…)


Çok sayıda kişiye aynı anda eğitim verilmesi zordur.



Üretim sürecinde, hizmet sunumunda aksamalar olabilir.

5.6. İşdışı Eğitim Yöntemleri
İşdışı eğitim yöntemleri, işletme dışında gerçekleştirilen veya işletme içinde ancak
işbaşında gerçekleştirilmeyen eğitimlerdir. Teorik temele dayalı bu eğitimlerde, çalışandan
üretim yapması veya hizmet sunması beklenmemektedir. Öncelikle iş dışı eğitim yöntemleri
üzerinde durulduktan sonra, bunların yarar ve sakıncalarına odaklanılacaktır.

5.6.1. Anlatım Yöntemi
Klasik bir eğitim yöntemidir. İşletme içinden veya dışından deneyimli, konuya hâkim
kişilerin eğitici oldukları bu yöntemde, katılımcılara sistematik olarak teorik bilgi aktarımı
gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir uygulamada dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar söz
konusudur. Öncelikle eğiticinin konuya hâkim olması ve bunu etkili biçimde katılımcılara
aktarması gerekmektedir. Katılımcıların derse odaklanmasında ortaya çıkabilecek sorunlar,
eğiticinin iletişim yeteneği ile ortadan kaldırılabilmelidir. Katılımcı sayısının ve eğitim
süresinin dikkatli bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir.
Bu yöntem; görsel, işitsel eğitim araçları ve grup tartışmalarıyla desteklenirse, eğitimin
etkinliği artacaktır.

5.6.2. Örnek Olay (Vaka Yöntemi)
İlk kez 1920’li yıllarda Harvard Üniversitesi (Business School) tarafından uygulanmaya
konulan bu yöntemde, potansiyel yönetici adaylarının veya yöneticilerin yetiştirilmesi
hedeflenmiştir. Örnek olay yönteminde; işletmeye ilişkin bir durum ya da sorun bir metinde ele
alınmakta ve katılımcıların bu konudaki fikirlerini beyan etmeleri beklenmektedir. Katılımcıları
bilinçli düşünmeye, etkili kararlar almaya ve çözümler üretmeye yöneltmektedir. Bu şekilde,
eğitime katılanların gerçek işletme sorunlarını analiz etme, çözümler üretme, varsayımları
değerlendirme, değişik görüşleri eleştirme ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesine
çalışılmaktadır. Bu yöntemde eğiticiler sorunlara kendileri çözüm getirmemeli, katılımcıları
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çözüm üretme konusunda özendirmeli ve tartışmanın konu dışına kaymasına izin
vermemelidirler. Geliştirilen örnek olayların, gerçek işletme olaylarından hareketle
hazırlanması eğitimin faydasını arttıracaktır.

5.6.3. İşletme Oyunları Yöntemi
Maliyetli bir yöntem olan işletme oyunları uygulamasında, katılımcılara sanal bir
şirketin temsilciliği rolü verilir. Şirketlere ilişkin bilgiler verilir, diğer şirketlerle iş görüşmeleri
yaparak karar vermeleri istenir. Bu yöntemde, işletmedeki pazarlama, üretim, finans vb.
işlevlerine ait bir sorunla ilgili katılımcıların öneri geliştirmeleri ve bunların sonuçlarını
tartışmalarını istenir. Yöntemin hedefi; amaçları belirleme, ileriye dönük tahminler yapma,
planlama yeteneğini geliştirmektir.

5.6.4. Seminerler
İşletmelerin çeşitli kademelerdeki yöneticiler; üniversite veya mesleki kuruluşlar gibi
organizasyonlar tarafından düzenlenen seminerlere katılarak mesleki bilgi ve deneyimleri
arttırırlar. Güncel konuların ayrıntılı biçimde ele alındığı seminerlerde, dinleyicilerin soru ve
önerileri, katılımcılara daha geniş bir görüş açısı kazandırarak, yönetsel bilgi ufuklarını
geliştirir.

5.6.5. Duyarlılık Eğitimi
Üst düzey yöneticilerin geliştirilmesinde kullanılan bu yöntemin amacı, katılımcılarım
mesleki ve teknik bilgilerini geliştirmek değil, onların davranış kalıplarında olumlu
değişiklikler yapmaktır. Bu yöntemde rol oynama söz konusu değildir. Katılanlar kendi gerçek
rollerini oynamaktadırlar. Katılımcılar bir grubun ne şekilde etkileşimde bulunduğunu, kişisel
özelliklerin bunu nasıl etkilediğini algılamaya çalışırlar.
Yöntemin uygulanmasında, 12-15 kişilik gruplara bölünmüş katılımcılar, daha önceden
belirlenmemiş bir konu üzerinde tartışırlar. Eğiticinin görevi, katılanlara değer yargılarını ve
düşüncelerini rahatça ifade edecekleri ve tartışabilecekleri bir ortamı oluşturmaktır. İlk başlarda
sıkıcı ve verimsiz olan oturumlar, giderek canlılık kazanmakta ve katılım artmaktadır.
Katılımcılar giderek grup kurallarına uyma becerisi kazanmakta, duyarlılıkları artmakta ve bu
da kişiler arası ilişki kurma yeteneklerini güçlendirerek, başkalarına daha yararlı olmalarını
sağlamaktadır. Bu da beraberinde, demokratik ve katılımcı liderlik becerilerinin de
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

5.6.6. Rol Oynama Yöntemi
Rol oynama; bireyleri gerçek iş yaşamına alıştıran, başkalarıyla yakın ilişkiler ve iş
birliği kurmayı öğreten, sorunlara çözümler aramaya yönelten bir yöntemdir. Bu yöntemde rol
sahipleri, kurgulanan bir işletmedeki kişilerin rollerini üstlenerek işletme sorunlarına çözüm
bulmaya çalışırlar. Burada, sorunlara çözüm bulma yeteneğinin yanı sıra, rollerin duygusal
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içeriklerinin daha iyi anlaşılarak birbirlerinin davranışlarını analiz etme yeteneğinin de
gelişmesi söz konusu olmaktadır.

5.6.7. Bekleyen Sorunlar Yöntemi
Gelen evrak veya masa başı yöntemi olarak da bilinen bu uygulamada; katılımcıların
yapmakta oldukları işlerle ilgili sorunların çözümlerini arama ve bulma yeteneklerini
geliştirmek hedeflenmektedir. Kurgulanan bir işletmenin varsayımsal olarak görevlerinden
ayrılan yöneticilerinin yerine, katılımcıların bu faaliyetleri yönetmeleri istenir. Birden fazla
aday üzerinde yapılan bu uygulamada, gerçek bir yönetici yaklaşımıyla olaylar ele alınır ve her
aday, üzerinde evrak sepeti bulunan bir masaya oturtulur. Sepette, işletmeyle ilgili her türlü
bilgi ve veri ile ileride karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili evraklar bulunmaktadır. Tüm adayların
masalarında bulunan sepetlerde aynı dökümanlar bulunmaktadır. Her aday kişisel
incelemelerini, faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra, sorunlara ilişkin bir rapor hazırlar.
Raporlar grup içinde tartışılır. Eğitici son aşamada devreye girerek, adaylar tarafından verilen
kararları irdeler.

5.6.8. İşdışı Eğitimin Yararları


Uzman bir kişi tarafından verilen eğitimin daha etkili olması



Eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda daha sistematik ve planlı bir eğitimin verilmesi



Eğitim maliyetinin daha kolay belirlenmesi



Fazla sayıda kişiye eğitim verilebilmesi



Katılımcıların sosyal ve mesleki çevrelerini genişletebilmesi

5.6.9. İşdışı Eğitimin Sakıncaları


Eğitim sonrası adaptasyon sorunu



Eğitim maliyetinin yüksekliği



Organizasyon sorunları



Zaman kaybı ve maliyeti

Günümüzün teknolojik gelişmeleri, beraberinde yeni eğitim yöntemlerini de getirmiştir.
Çoklu ortam (multimedya) ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen büyük gelişmeler sonucunda,
uzaktan eğitim uygulamalarında önemli değişimler olmuştur. Kişisel bilgisayar kullanımının
yaygınlaşmasıyla birlikte, eğitimde bilgisayarlardan yararlanma oranı hızla yükselmiştir.
1990’lı yıllarda internet teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler sonucunda,
iletişim doğası da değişime uğramıştır. İnternetin eğitimde kullanılmasıyla birlikte, hem geniş
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kitlelere ulaşılabilmekte hem de eğitim içeriği zenginleştirilmesi söz konusu olmaktadır.
İnternet uygulamaları, istenildiği zaman herkesin yararlanabileceği bir iletişim ağı olmuştur.
2000’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmeler doğrultusunda; kurumsal eğitim
süreçlerine e-öğrenme (elektronik öğrenme) damgasını vurmuştur. İnsanlar geleneksel sınıf
eğitimlerinin yanı sıra sanal sınıflar, bilgisayar tabanlı eğitimler, web tabanlı eğitimler gibi
farklı eğitim yöntemlerinden yararlanabilmektedirler.
E-öğrenme, internet üzerinden yapılan eğitim faaliyetlerine verilen genel isimdir. Bir
başka deyişle; güncel bilgi ve yeteneklerin etkileşimli teknolojiler aracılığıyla istenilen zaman
ve yerde öğrenilebilmesi sürecidir. Yoğun rekabet koşuları altında çalışan günümüz işletmeleri;
varlıklarını korumak ve gelişebilmek eğitim süreçlerinde de yeni teknolojik uygulamalara
başvurmaktadırlar. E-öğrenme gibi yöntemler, hem kurumsal eğitimlerde hem de yüksek
öğretimde hızla yaygınlaşmaktadır.
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Uygulamalar
EĞİTİM PLANI
Planda olması gereken ögeler :
*

Eğitim konuları

*

Katılımcılar

*

Eğitimciler

*

Eğitim yöntemleri

*

Uygulama düzeyi

*

Öğrenme ilkeleri

*

Eğitim yeri

*

Eğitim zamanı ve süresi

*

Eğitim değerleme şekli

*

Eğitim notları
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Uygulama Soruları
1. Herhangi bir konuyu ele alarak, ona ait bir eğitim planı çıkartın. Örneğin müşteri
şikâyetleri artmıştır. İşletme bu sorunu ortadan kaldırmak için ne tür bir eğitimden
faydalanabilir? Buna ilişkin bir eğitim planı geliştiriniz.
2.

Eğitimi değerlendirme faaliyetlerinin etkili olabilmesi için nelere dikkat edilmedir?

3. Günümüzün gerçeği olan; elektronik öğrenmenin (e-öğrenmenin) yarar ve
sakıncalarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası rekabetin artması, işletmelerin eğitim konusuna daha da özenli
yaklaşmalarını gerektirmiştir. Eğitim ihtiyaç analizinden başlayarak, eğitimin
değerlendirilmesine kadar giden bu süreçte, insan kaynakları yönetimi işlevine önemli görevler
düşmektedir.
Günümüzün teknolojik gelişmeleri, çalışma yaşamına adım atacak yeni kuşağın
özellikleri; beraberinde yeni eğitim yöntemlerini de getirmiştir. 2000’li yıllardan sonra, bu
doğrultuda, kurumsal eğitim süreçlerine elektronik öğrenme (e-öğrenme) damgasını vurmuştur.
İnsanlar geleneksel sınıf eğitimlerinin yanı sıra, sanal sınıflar, bilgisayar tabanlı, web tabanlı
eğitimler gibi, farklı eğitim yöntemlerinden yararlanmaya başlamışlardır.
Öz olarak; günümüzde eğitim işlevi, işletmeler açısından ön plana çıkmıştır ve
işletmelerin rebaket gücünü belirleyeci bir rol oynamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi eğitim ilkelerinden biri değildir?
a) Eğitimin amaçları
b) Eğitimin sürekliliği
c) Eğitimin yararlılığı
d) Fırsat eşitliği
e) Etkin katılım
2) Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının değerlendirme sürecinin bir evresini
oluşturmamaktadır?
a) Öğrenme
b) İhtiyaç
c) Performans
d) Tepki
e) Davranış
3) Aşağıdakilerin hangisi eğitimin ekonomik amaçlarından değildir?
a) İş kazalarının azaltılması
b) Hata oranlarının düşmesi
c) Denetim faaliyetlerinin azalması
d) Çalışanların kariyer beklentilerinini yükselmesi
e) Müşteri şikâyetlerinin azalması
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4) Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyacının ortaya çıkışına yol açan sebeplerden
değildir?
a) Müşteri şikâyetleri
b) Performans düşüklüğü
c) İş kazaları
d) Motivasyon artışı
e) Devamsızlık ve iş gücü dönüşümü
5) Aşağıdakilerden hangisi iş dışı eğitim yöntemlerinden biri değildir?
a) Anlatım yöntemi
b) Örnek olay yöntemi
c) İşletme oyunları yöntemi
d) Seminerler
e) Takım çalışmaları

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)d, 5)e
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6. KARİYER YÖNETİMİ



Bu bölüm Prof. Dr. Cavide UYARGİL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kariyer Yönetimine ilişkin Tanımlar
6.2. Kariyer Yönetiminin Amaçları
6.3. Kariyer Yönetimi Politikaları
6.4. Kariyer Evreleri
6.5. İşletmelerde Kariyer Geliştirme Programları
6.5.1. Kariyer Geliştirmede Roller
6.5.2. Etkili Kariyer Geliştirme Programının Evreleri
6.5.2.1. Kariyer Geliştirmede Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları
6.6. Kariyer Planlama ve Kariyer Yolları
6.6.1. Kariyer Yolları
6.6.2. Yedeklemenin Planlanması
6.6.3. Kariyer Çapaları
6.7. Yetenek Yönetimi
6.8. Günümüzde Kariyer ve Değişen Özellikleri
6.8.1. Yeni Kariyer Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çalışanlar ve yöneticiler açısından işletmelerde kariyer yönetiminin önemini ve
yararlarını tartışınız.
2.

Geleneksel ve güncel kariyer evrelerini açıklayınız ve farklılıklarını tartışınız.

3. İşletmelerdeki kariyer geliştirme programlarının çalışanlara kariyerlerinde nasıl
destek olduklarını anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bireysel Kariyer
Planlama

Günümüz çalışma yaşamında
bireylerin kendi kariyerlerini
başarılı bir biçimde
planlayabilmesi

Kariyer Geliştirme
Programları

Mentorluk, koçluk ve iş
rotasyon gibi uygulamaları
etkin bir biçimde işletmelerde
geliştirmek ve başarı ile
uygulamak

Güncel Kariyer
Yaklaşımları

Günümüzde değişen kariyer
kavramının özelliklerini,
yöneticilerin ve çalışanların bu
doğrultudaki beklentilerini
anlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metindeki kavramları
öğrenerek
Öz değerleme yaparak
İş gücü piyasasına ilişkin bilgi
toplayarak
Metindeki bilgi ve kavramları
okuyarak
İşletme örneklerini inceleyerek
Metindeki bilgi ve kavramları
okuyarak
Çevrelerindeki yönetici,
meslek sahibi kişiler ve
arkadaşları ile kariyer
gelişimleri hakkında görüşerek
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Anahtar Kavramlar


Kariyer yönetimi



Kariyer geliştirme



Kariyer planlama



Kariyer evreleri



Kariyer yolları



Yedekleme



Yetenek yönetimi



Kariyer çapası
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Giriş
Günümüzde işsizlik oranlarının yüksek olduğu toplumlarda bile pek çok işletme uygun
eleman bulma konusunda güçlükler yaşamaktadır. En gelişmiş ve kapsamlı işgören seçim
süreçlerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri etkili seçim kararları da her zaman bu sorunu
giderememekte, seçilen kişilerin işletmede kalmalarını sağlamak diğer bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, işe uygun adayı seçen işletme söz konusu kişinin
işletmeye ve işine bağlı, işinden tatmin duyan bir işgören olarak uzun süre işletmede kalmasını
sağlayamamaktadır. Çünkü günümüzde çalışanların değişen ihtiyaç ve taleplerini artık
geleneksel ödül sistemleri ve teşviklerle sağlamak giderek güçleşmektedir. Çok çalışarak
işletmede yükselmek ve başarısının takdir edilmesi günümüz çalışanları için yeterli
olmamaktadır. Çalışanlar bir yandan iş dışı yaşamlarında da belirli ihtiyaçlarının giderilmesini
sağlayacak çalışma koşullarını ararken, diğer yandan da kariyer gelişimlerini ve kariyer
başarılarının takdir edilmesini her zamankinden daha fazla önemsemektedirler. Günümüzde Y
kuşağı olarak adlandırılan ve hâlen çalışanların önemli bir bölümünü oluşturan bu kişiler,
kariyer gelişimlerinde daha aktif bir rol oynayarak ve daha fazla sorumluluk üstlenerek çeşitli
arayışlara girmektedirler.
Geçmişte sadece örgütlerin sağladığı kariyer ya da terfi olanakları ile yetinen ve aynı
işletmede yükselmeyi bekleyen kişilerin yerini, bugün kariyer gelişimlerinde, örgütlerin
sağlayacağı kariyer geliştirme programlarının yanında kendileri de sorumluluk üstlenerek
önemli çabalar gösteren kişiler almaktadır (Örneğin, yüksek lisans yapmak, yabancı dilini
geliştirmek gibi). Kuşkusuz bu gibi gelişmeler işgören açısından yetenekli çalışanları işletmede
tutmak için kariyer yönetiminin önemini artırmakta ve yeni bazı yöntem ve yaklaşımlardan
yararlanmalarını gerektirmektedir.
Bu bölümde önce kariyer yönetimine ilişkin temel tanım ve kavramsal çerçeve ele
alınacak daha sonra da yukarıda belirtilen güncel gelişmelerin ortaya çıkardığı yetenek
yönetimi ve güncel kariyer yaklaşımları açıklanacaktır.
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6.1. Kariyer Yönetimine İlişkin Tanımlar
En yaygın ve bilinen tanımı ile kariyer kişinin seçtiği işte daha fazla para, sorumluluk,
statü, prestij ve güç kazanmak için yukarıya doğru hareketidir. Bunun dışında kişinin yaşamı
boyunca üstlendiği işlere ilişkin tutum ve davranışlarının kişi tarafından algılanan sırası ya da
çalışma yaşamı boyunca üstlendiği iş rollerinin tamamı da kariyer olarak adlandırılır.
Çalışanların kariyer başarısında etkili olan faktörler arasında eğitim, deneyim, kişilik,
performans ve hatta şans da vardır. Günümüzde çalışma yaşamının değişen özellikleri
örgütlerin ve kişilerin kariyerle ilgili sorumluluk ve beklentilerini değiştirmiştir. Geçmişte
işletmeler, başarılı oldukları sürece çalışanlarına yaşam boyu istidam sağlayacak şekilde onların
kariyerlerinde etkili olurken, günümüzde bu sorumluluk örgütlerden kişinin kendisine kaymış
ve kariyer başarısında çalışanların kendi kendilerini doğru değerlendirip geliştirmeleri gereği
ortaya çıkmıştır.
Her ne kadar çalışanların kariyer başarılarındaki rolü ve sorumlulukları artsa da
işletmelerin çoğu kişilerin kariyer ihtiyaçlarını gidermek için formel kariyer yönetimi süreçleri
oluşturmakta ve çalışanlarına kariyer desteği vermektedirler. Bu bağlamda kariyer yönetimi
çalışanların beceri ve ilgi alanlarını daha doğru bir biçimde anlayıp, geliştirmelerini ve bunları
örgüt içinde ya da örgütten ayrıldıktan sonra diğer işletmelerde bu özelliklerini doğru bir
biçimde kullanmalarını sağlayan süreç olarak tanımlanır. Kariyer yönetimi faaliyetlerine
kariyer gelişimini sağlamaya yönelik değerlendirme sistemleri, işletmedeki boş pozisyonların
önce işletme içinde duyurulması, çalışanlara formel kariyer geliştirme desteğinin sunulması
örnek olarak verilebilir.
Kariyer geliştirme ise örgütün insan kaynaklarının hiyerarşik kademelerdeki hareketinin
(yatay ve dikey) yönlendirildiği sistematik süreçtir. Kariyer geliştirme uzun dönemli ve geniş
kapsamlı bir süreç olup eğitim ve geliştirme faaliyetlerinden farklıdır. Eğitim ve geliştirmede
amaç performansı geliştirmek iken, kariyer geliştirme çalışanların yetkinliklerini artırıp, onları
daha başarılı işgörenler hâline getirmeyi hedefler. Kariyer geliştirme programları işletmelerde
1970’li yıllardan itibaren varolmakla birlikte, günümüzde işletmelerin küçülmesi ve teknolojik
değişiklikler nedeni ile önceleri sadece örgütsel ihtiyaçları karşılamak amacını güderken, artık
hem çalışanların hem de işletmenin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. 1 no.lu şekilde
kariyer geliştirme sisteminin örgütsel ve bireysel kariyer ihtiyaçlarını nasıl birlikte ele aldığı
açıklanmaktadır.
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Tablo 4: Örgütsel ve Bireysel Kariyer Beklentilerinin Bağlantısı
Örgütsel İhtiyaçlar

Bireyin Kariyer İhtiyaçları

İşletmenin gelecek iki-üç yıl
içindeki temel stratejik
konuları nelerdir?

Bana aşağıdaki olanakları
sunacak işletmede kariyer
fırsatları elde edebilecek miyim?

 Örgütün 2-3 yıl içinde
karşılaşacağı en kritik ihtiyaç
ve sorunları nelerdir?
 Bu sorunları gidermek için
ihtiyaç duyulan kritik bilgi,
beceri ve deneyim nedir?
 Hangi düzeyde elemana
ihtiyaç duyulacaktır?
 Bu sorunları çözmek için
işletme gerekli güce sahip
midir?

TEMEL SORU
Çalışanlar
kişisel etkinlik
ve tatminleri ile
örgütün stratejik
hedeflerini
birlikte
gerçekleştirecek
şekilde
kendilerini
geliştiriyorlar
mı?

 Güçlü yönlerimden
yararlanacak

 Gelişim ihtiyaçlarımı
karşılayacak
 Beni geliştirici işler sunacak
 Benim değerlerime, ilgi
alanıma ve kişisel tarzıma
uygun

Kariyer planlama ise çalışanların meslek, organizasyon, görev ve kendini geliştirecek
pek çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabalarını içeren süreçtir. Bu süreç içinde çalışanlar


Kendilerini değerlendirir,



Fırsatları araştırır,



Karar alır ve hedef belirler,



Kendilerine bir aksiyon planı yaparlar.

Genel olarak işletmelerde kariyer yönetimi süreci İK uygulamacıları tarafından kariyer
planlama olarak adlandırılsa da günümüzde birçok işletme bu sürece kariyer yönetimi adını
vermektedir. Ancak yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kariyer planlama temel olarak
çalışanların kendi kariyerlerine ilişkin çabalarını ifade eder ve bu sürecin etkin bir biçimde
gerçekleştirilmesinden çalışanların kendileri sorumludur.

6.2. Kariyer Yönetiminin Amaçları
Kariyer yönetiminin hem çalışanlar hem de örgüt için çeşitli amaçları vardır. Çalışanlar
için kariyer yönetimi, kariyerlerinde başarılı olmak isteyen kişileri yönlendirme, destekleme ve
yetenekleri doğrultusunda gelişim sağlamaları için motive etmeyi amaçlar. Kariyer yönetiminin
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kişiler için diğer bir amacı da gelecek vaad eden kişilere bir dizi gelişim olanakları ve deneyim
sağlayarak yükselebilecekleri en üst pozisyona ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Kariyer yönetimi örgüt için ise yetenekli kişilerden oluşan bir havuz oluşturmak
(yetenek havuzu) ve yetenekli kişilerin işletmede devamlılığını sağlamak amacını taşır. Bu
amaçları gerçekleştirebilmek için kariyer yönetimi süreci işe alma, kişisel gelişim planları,
yatay/dikey hareketlilik, kariyer yolları vb. faaliyetleri içerir. Diğer bir deyişle, kariyer yönetimi
çeşitli insane kaynakları faaliyetlerinden oluşan bir süreçtir.

6.3. Kariyer Yönetimi Politikaları
İşletmeler ihtiyaç duydukları yetenekli kişileri yetiştirmek ya da dış kaynaklardan seçme
yolunu tercih edebilirler. Bu yaklaşımların her ikisinin de kendine özel yarar ve sakıncaları
vardır. Örneğin, etkili bir seçim süreci sonunda işe alınan deneyimsiz kişiler işletmenin
sağladığı eğitim-geliştirme faaliyetleri ile örgütün kültürüne ve işlerin gereklerine uygun hâle
getirilirler. Ancak bazen işletmeler “taze kan” ihtiyaçlarını gidermek ve farklı bakış açısına
sahip kişilerle de çalışmak isteyebilirler. Bu gibi durumlarda iş gücü piyasasından yetişmiş
elemanları temin etme yoluna gidebilirler.

6.4. Kariyer Evreleri
Çalışma yaşamında kişiler emekli olana kadar belirli kariyer evrelerinden
geçmektedirler. Her kariyer evresi kişinin çeşitli meslekler hakkındaki bilgisini ve tercihlerini
etkilemekte ve aynı zamanda ihtiyaç ve beklentilerini değiştirmektedir. Genel olarak kariyer
evreleri aşağıda şekilde sınıflandırılır:
1. Evre-Araştırma Evresi: Kişi, okul yaşamından iş yaşamına geçiş yapacağı bu
evrede ailesinden, meslek sahibi kişilerden, yaptığı stajlardan ve diğer bilgi kaynaklarından
yararlanarak kariyerine ilişkin araştırmalar yapar.
2. Evre-Yerleşme (Establishment) Evresi: Bu evrede kişi ilk işine başlar ve işletmede
kendisine çeşitli eğitimler verilir. Kişi ilk kez bu evrede çalıştığı örgüte ve işine ait gerçekçi
tutumlar geliştirmeye başlar ve kendisinden kıdemli ve deneyimli kişilerden destek görür. Bu
kariyer evresi üç ayrı alt evreden oluşur:
Deneme: Sürekli olarak yetenek ve ilgi duyduğu konuları test eden kişi, bu alt evrede
yaptığı seçimin kendisi için uygun olup olmadığına karar verir.
İstikrar kazanma (stabilization): Daha güçlü mesleki hedefler oluşturan kişi kendisi
için daha açık ve kesin kariyer planları yaparak, hedeflerine ulaşması için gerekli olan terfi, iş
değişikliği ve/veya eğitim-geliştirme faaliyetlerini belirler.
Orta-kariyer krizi: Kişiler bu dönemde o ana kadar göstermiş oldukları gelişmeleri
yeniden gözden geçirirler ve bazen de hayallerini gerçekleştiremediklerini anlarlar. Kişilerin bu
alt evrede yaşamlarında iş ve kariyerlerinin ne kadar önemli olduğunu belirlemeleri gerekir.
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Ayrıca kişiler neyi arzuladıklarını, neyi başarabileceklerini ve bu başarı için ne gibi
fedakârlıkları yapmaları gerektiğini de anlarlar.
3. Evre-Koruma Evresi: İstikrar evresinden koruma evresine geçiş yapan kişiler artık
iş yaşamında kendilerine bir yer bulmuşlardır ve bunu korumak için çaba gösterirler. Ayrıca bu
evrede kişiler çalıştıkları örgütteki sorumluluk ve önem derecelerini de anlarlar.
4. Evre-Düşüş Evresi: Emekliliğin yaklaşması ile başlayan bu evrede kişiler azalan güç
ve sorumluluk düzeylerini kabul etmeyi öğrenirler, olgun ve deneyimli bir kişi olarak mentorluk
gibi kendinden daha genç olanları destekleyici yeni roller edinirler. Bu evrede kişilerin
motivasyon düşüklüğü, “eskimişlik” duygusu ve yeni bilgi ve becerileri öğrenmede isteksizlik
yaşamaları kaçınılmazdır.
Yukarıda açıklanan birbirini takip eden bu evreler, aslında günümüzün dinamik iş
yaşamına uygun görünmemektedir. Artık kişilere ömür boyu istihdam garantisi sağlayan
işletmeler olmadığı gibi, kişiler de kariyer yaşamlarında daha sık kararlar alıp, işletme, iş,
pozisyon hatta mesleklerini değiştirerek yukarıda belirtilen evreleri birden fazla kez
yaşayabilmektedirler.
Konuya günümüz çalışma yaşamının özellikleri açısından bakacak olursak, aşağıdaki
kariyer evrelerinin daha gerçekçi olduğu görülecektir;
1. Giriş evresi: Bu evre kişinin yeni bir işe girmesi ile başlar ve ilk kez çalışma yaşamına
başlayanlar bazen aradıklarını bulamayabilirler. Kişiler bu evrede kendilerini tanırlar ve kendi
kariyer hedeflerini ve işletmenin hedeflerini daha iyi anlarlar.
2. Uzmanlık evresi: Kendilerini yeniden değerlendirmeleri gereken bu evrede, kişiler
örgütteki başarılarını artırmaya çalışırlar. Artık bu evrede geçmişteki gibi terfi ve yaş önemli
değildir. Kariyer başarısını kişi dikey ya da yukarı doğru kariyer hareketleri ile değil, projeler,
yeni görevler ve kendisine işletme tarafından sunulan öğrenme olanakları ile tanımlarlar.
3. Geçiş evresi: Bu evre kişinin iş ya da işveren değiştirmeye hazırlandığı evredir. Bazen
meslek değişimini de kapsayan bu evreye kişiler birden fazla kez girebilirler. Kişinin bu evreyi
yaşaması kendi isteği ile olabileceği gibi, bazen işten çıkartılması sonucunda zorunlu olarak da
olabilir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, özellikle günümüzde işletmelerin
küçülmesi sonucu işten çıkarmaların artması ve iş güvencesinin azalması gibi olgular bu üçlü
ayrımın kişilerin kariyer hareketlerine daha uygun bir sınıflama olduğunu göstermektedir.

6.5. İşletmelerde Kariyer Geliştirme Programları
Günümüzde işletmeler her ne kadar çalışanlarına ömür boyu istihdam garanti etmeseler
de onların çalıştıkları süre içinde verimli ve örgütlerine bağlı birer eleman olmalarını sağlamak
için çeşitli kariyer geliştirme programları sunarlar. Bu programlar bir yandan çalışanların
kariyer beklentilerini karşılamayı, diğer yandan da örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamayı
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amaçlarlar. Hem örgüt hem de çalışanların beklentileri ve amaçlarını tatmin edici olan
programların etkin olabilmesi için süreklilik arzetmesi, tüm çalışanların yararlanmasına olanak
sağlaması ve değişen koşullara göre revize edilmesi gerekmektedir. Kariyer geliştirme
programlarının kapsamı ve formellik derecesi işletmeden işletmeye değişmekle birlikte
çalışanlara sağladığı genel yararlar şöyle sıralanabilir:
 İşletme içindeki doldurulması gereken pozisyonlara ve bu pozisyonlarda çalışacak
kişilerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin bilgiler ayrıntılı bir biçimde çalışanlara
duyurulur.
 İşletme içinden gerekli niteliklere sahip kişilerin bu pozisyonlara başvurabilmeleri
için bir sistem sağlar.


Kişilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.


Çalışanların kariyer hedefleri ile ilgili olarak üstleri ile aralarında anlamlı bir
diyalog kurulmasını sağlar.
Bir işletmenin herhangi bir boş pozisyona dış kaynaklardan eleman aramadan önce
kendi işletme içi kaynaklarından yararlanmasını, diğer bir deyişle “iç kaynaklardan terfi”
politikasını mümkün kılan kariyer geliştirme programları çalışanların işletmeye bağlılığını ve
iş tatminlerini artırır. Özellikle örgüt kültürüne uygun ve performansından memnun olunan
çalışanların işletmede kalmalarını sağlamak da bu programlar aracılığı ile mümkün olabilmekte
ve dışarıdan alınacak elemanın oryantasyonu, eğitim ve geliştirilmesi için üstlenilecek
maliyetlerden de tasarruf sağlanacaktır.

6.5.1. Kariyer Geliştirmede Roller
Kişilerin kariyerlerinin planlanmasında, yönlendirilmesinde ve geliştirilmesinde
çalışanın kendisinin olduğu kadar işvereninin ve yöneticisinin de çeşitli çeşitli roller üstlendiği
görülmektedir:
Çalışan


Kendi kariyerinin sorumluluğunu kabul eder.



İlgi alanlarını, beceri ve değer yargılarını değerlendirir.



Kariyer bilgisi ve kaynaklarını araştırır.



Kariyer hedef ve planlarını belirler.



Kendini geliştirme fırsatlarından yararlanır.



Yöneticisi ile kariyeri hakkında görüşmeler yapar.
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Gerçekçi kariyer hedeflerini izler.

Yönetici


Çalışana performansına ilişkin zamanında ve doğru geri-bildirim sağlar.



Çalışana kendisini geliştirmesi için çeşitli görevler verir ve destekler.



Kişinin gelişim planlarını uygulamasında ona yardımcı olur.

İşveren


İşletmenin misyon, politika ve prosedürlerini açıklar.



Eğitim-geliştirme fırsatları sunar.



Kariyer bilgisi ve kariyer programları sunar.



Çeşitli kariyer yolları (patikaları) oluşturur.



Kariyere ilişkin performans geri-bildirimi sağlar.



Kişinin gelişimi ve yönünü bulması için mentorluk fırsatları sunar.



Kişilere özel kariyer geliştirme planları hazırlar.



Kişinin akademik gelişimi için ona destek verir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler kişinin kariyer gelişiminin işletmelerde oldukça kapsamla
ve yönetimin de desteğini gerektirecek nitelikte olduğunu göstermektedir.

6.5.2. Etkili Kariyer Geliştirme Programının Evreleri
İşletmelerin kariyer geliştirme programlarından etkin bir biçimde yararlanabilmesi için
öncelikle söz konusu programların üç farklı evresinin başarı ile uygulanması gerekir. Bunlar
değerlendirme, yön verme ve geliştirme evreleridir. Aşağıda bu evreler ve ayrıca bu evrelerde
yer alması gereken faaliyetler kısaca açıklanacaktır:
oluşur.

Kariyer geliştirme programları değerlendirme, yön verme ve geliştirme evrelerinden

Değerlendirme evresi: Kariyer geliştirmenin bu evresinin amacı, ister çalışanın kendini
değerlendirmesi isterse de örgütün yaptığı değerlendirmelerle olsun, kişilerin güçlü ve güçsüz
yönlerini belirlemektir. Bu evrenin sonunda (1) çalışanlar ulaşılabilir ve kendilerine uygun bir
kariyer seçerler ve (2) kariyer hedeflerine ulaşabilmek için geliştirmeleri gereken güçsüz
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yönlerini tanımlarlar. Bu evrede kişiler çeşitli testler ve workshoplar yolu ile kendilerini
değerlendirirlerken, örgütler de değerlendirme merkezi yaklaşımı, psikolojik testler,
performans değerlendirme, yedekleme sistemleri gibi araçlardan yararlanırlar.
Yön verme evresi: Bu evrenin amacı kişilerin ne tür bir kariyer istediklerini ve kariyer
hedeflerini gerçekleştirmek için yapmaları gerekenleri belirlemektir. Yön verme evresi temelde
kişinin o andaki pozisyonunu doğru olarak anlamasını sağlamalıdır. Ancak ondan sonra kişi
için doğru ve uygun kariyer hedefleri belirlenebilir.
Yön verme evresinde işletmeler çalışanlarına bireysel kariyer danışmanlığı desteği
sağlarlar. Genellikle kişinin işindeki sorumlulukları, ilgi alanları ve kariyer hedeflerinin
tartışıldığı kariyer danışmanlığı süreci işletmelerde kişinin yöneticisi ya da İK çalışanları
tarafından yürütülürse de bazı işletmeler işletme dışındaki danışmanlardan da destek alabilirler.
Yön verme evresinde işletmeler ayrıca çalışanlarına kariyer geliştirmeye ilişkin bilgi
sunarlar. Günümüzde çalışanların ilgi alanları ve arzuları oldukça farklılaştığı için işletmenin
sunduğu bu bilgiden yararlanmak önemli ölçüde bireyin sorumluluğundadır. Bu evrede
işletmeler boş pozisyonların duyurulması, beceri envanterlerinin geliştirilmesi ve kariyer
yollarının belirlenmesi yolu ile çalışanlarına kariyer gelişimine ilişkin bilgi sağlarlar. Aşağıda
bu konudaki başlıca uygulamalar ele alınacaktır:
 Boş pozisyonların duyurulması: İşletmeler boş pozisyonlarını dış kaynaklardan
aday aramadan önce elektronik ortamda, duyuru tahtalarında ya da işletme içi dergi vb.
yayınlarda çalışanlarına duyururlar. Bu duyurular söz konusu işlerin tanımlarını ve başvuracak
adaylarda olması gereken nitelikleri de içerir. Daha önce de değinildiği gibi, bu yöntem
çalışanların işletmeye bağlılık, tatmin ve verimliliklerini artırırken, işletmenin iş gücü
dönüşümünü de azaltır. Ancak boş pozisyonlara her başvuranın işe kabul edilmesi söz konusu
değildir. Burada önemli olan başvuruları reddedilenlere yöneticiler tarafından açıklayıcı ve
yapıcı tarzda geri bildirim verilmesidir. Niçin boş pozisyona uygun görülmediği kendisine
açıklanmalı ve bir dahaki sefere aynı türden bir pozisyona kabul edilebilmek için kişinin
kendisini nasıl geliştirebileceği açıklanmalıdır.
 Beceri envanteri: Beceri envanterleri işletmelerde çalışan kişilerin yetenek, bilgi,
beceri ve eğitim durumunu belirten kayıtlardan oluşur. Günümüzde artık bu envanterler insan
kaynakları bilgi sisteminin bir bölümünü oluşturmakta ve elektronik ortamda korunmaktadırlar.
İK departmanı için bu bilgilerin çok çeşitli kullanım alanları vardır. Örneğin, çalışanların
eğitim-geliştirme ihtiyacı, departmanların sahip oldukları nitelikli iş gücü ve bunlardan nasıl
daha verimli bir biçimde yararlanılacağı gibi hususlar bu veri tabanından yararlanılarak
belirlenir.
 Kariyer yolları: Kariyer yolları örgüt içindeki kariyer fırsatlarını ve muhtemel
gelişim yönlerine ilişkin değerli bilgiyi kişilere sağlar. Kariyer yolu bazen kariyer patikası
olarak da adlandırılır ve kişilere kariyer ilerlemelerinin adımlarını ulaşılma süresini de
gösterecek şekilde hazırlanır. Herhangi bir işin farklı kariyer yollarından ulaşabileceği çeşitli
pozisyonlar olabilir. Ancak kariyer yollarındaki ilerleme bir sonraki pozisyona ait niteliklere
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sahip olmayı ve belirli bir performans düzeyini gerçekleştirmeyi gerektirir. Örneğin, insan
kaynakları departmanına personel temin ve seçimi konusunda uzman yardımcısı olarak işe
alınan bir kişi, gerekli yetkinliklere ve başarı düzeyine ulaşması durumunda uzman olarak kendi
biriminde ya da ücretleme, İK geliştirme gibi diğer birimlerde yükselebilir ya da kendi birimi
dışındaki birimlere yatay olarak hareket eder ve uzman yardımcısı olarak yeni görevine devam
edebilir.
Geliştirme evresi: Bir örgütte yukarı doğru hareket edebilmek için kişilerin önemli
ölçüde kendilerini geliştirmeleri ya da kişisel gelişim göstermeleri gerekmektedir. Geliştirme
evresi gelecekteki iş fırsatlarına hazır olabilmek için gerekli becerileri yaratmak ya da artırmak
amacı ile harekete geçilen evredir. Bu evrede işletmelerin çalışanlarına sunduğu en temel
geliştirme programları mentorluk, koçluk ve iş rotasyonu programlarıdır. Aşağıda bu
programlar sırası ile ele alıncaktır.
Mentorluk
Kariyer geliştirme programlarının en etkili ve son yıllarda önem kazananlarından biri
de mentorluktur. Zaman zaman koçluk ile ortak özellikleri nedeni ile karıştırılmasına karşın,
mentorluk çalışanlara kariyerleri ile ilgili verilen destek ve önerileri kapsarken, koçluk daha
çok kişinin işi ile ilgili olarak yaşadığı sorunları çözmesi için kendisine yapılan yardımları
içerir.
Daha deneyimli ve örgüt içinde daha güçlü konumda olan bireyin, kendinden daha az
deneyimli, genellikle de daha genç olan diğer bir kişiye kariyerine ilişkin konularda önerilerde
bulunduğu uzun süreli ilişkiye mentorluk denir. Bu tanıma göre mentor kendinden daha alt
pozisyonda ve daha genç bir iş arkadaşına, kariyerini geliştirmesi ve daha doğru kariyer
kararları vermesi için yol gösteren kişidir. Yabancı dillerde mentorun destek olduğu ya da
himaye ettiği kişiye mentee ya da protege denir. Türkçede bu sözcüklerin tam karşılığı
olmadığı için, bunların yerine mentordan destek alan ya da korunan kişi ifadesi kullanılacaktır.
Mentorluk ilişkisi deneyimli bir yönetici ile kendisinden genç, kıdemi ve deneyimi daha
az bir eleman arasında olabileceği gibi, eşitler arasında hatta bazı durumlarda organizasyon
dışından bir kişi ile herhangi bir eleman arasında da olabilir. Ama genel olarak mentorluktan
bahsedilirken örgüt içindeki taraflar arasında gerçekleşen bir kariyer geliştirme faaliyeti
kastedilmektedir.
Mentorluk programları formel (zorunlu) ve informel (gönüllü) olarak ikiye ayrılır.
Formel mentorluk programları örgüt içindeki karar alıcıların bilinçli ve sistematik bir şekilde
belirledikleri, ilke ve uygulama koşullarını tanımladıkları bir ilişkidir. İnformel mentorluk ise,
iki kişi arasında ortak ilgi alanı, hedefler, anlayış ve başarılardan kaynaklanan bir yakınlık ya
da ilişkidir. Herhangi bir örgütsel baskı ya da zorunluluk olmadan kendiliğinden oluştuğu için
taraflar bu tür bir ilişkide birbirlerine daha yakın ve samimidir ve kariyer desteği alan kişi kendi
arzusu ile belirlediği için mentoruna daha fazla saygı duyar (Richard ve diğerleri,2002:727).
Informel mentorun bu özelliğinden hareketle, formel mentorluk programlarında bazen taraflara
esneklik sağlanarak kişinin mentorunu kendisinin seçmesine ya da mentor olmak isteyenlerin
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bunu bildirmelerine olanak sağlanır. İK departmanı bu gibi durumlarda mentor olmak
isteyenlerin ve mentora ihtiyacı olanların kişisel profillerini toplar ve ilgililere dağıtır. Böylece
taraflar kendilerine uygun partnerlerini, gerekirse İK departmanından ek bilgi de alarak
belirlerler. Bazı durumlarda mentor sayısı az olan işletmelerde bir mentor 4-6 çalışana destek
vererek grup mentorluğu da yapabilir.
Mentorluk davranışları iki grupta ele alınabilir:
1. Kariyer desteğine ilişkin davranışlar: Bu başlık altındaki davranışlar kişinin
doğrudan örgüt içindeki kariyer başarısına odaklanmıştır. Mentor bu bağlamda kişinin o andaki
görevi konusunda yaşadığı sorunlara çözüm bularak ona koçluk da yapar. Ayrıca mentorun
destek olduğu kişiyi himaye etmesi, ona kendini geliştirici görevler verilmesini sağlaması, örgüt
içinde tanınma ve “görünebilirliğini” artırması ve kariyer gelişimine ilişkin gerçekçi ve etkili
geri-besleme sağlaması da bu davranışlar arasında yer alır.
2. Psikososyal destek niteliğindeki davranışlar: Mentorun kariyer desteği verdiği
kişiye psikososyal açıdan destek olmasını sağlayan çeşitli davranışlar da göstermesi gerekir.
Örneğin, mentor kendi davranışları ile kişiye rol modeli olmalı, danışmanlık yapmalı, iş dışı
sorunlarını da tartışarak onun rahatlamasını sağlamalıdır.
Mentorluk her ne kadar çalışanların kariyer gelişimini amaçlayan programlardan biri
ise de kariyer desteği verilen kişinin yanı sıra, mentora ve örgütün kendisine de çeşitli yararlar
sağlar:
Mentorluk rolünü üstlenen kişinin;


Örgüte bağlılığı artar,



Performansı gelişir,



Kariyerinde yeniden bir canlanma olur,



Eşitleri ve yöneticilerinden gördüğü saygı ve sosyal kabul artar,



Kişisel tatmin duygusu artar,



Kendini gerçekleştirme ihtiyacı giderilmiş olur.

Mentorluk desteği alan kişi için mentorluğun yararı ise;


Kişinin kariyer başarısı, iş tatmini ve kariyer tatmini artar,



Örgüt içindeki kariyer hareketliliği artar,



Kariyerine ilişkin gerçekçi ve etkili geri-besleme elde eder.
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Mentorluk aynı zamanda örgüt için de çeşitli olumlu sonuçlar yaratır. Bunların
önemlileri aşağıda belirtilmiştir:


Başarılı işgörenlerin örgütte kalmaları sağlanarak, iş gücü dönüşümü azalır.



Kurum kültürü güçlenir ve işletmede değişim daha etkili bir biçimde yönetilir.

 Potansiyel sorunların mentorlar tarafından önceden teşhisi ile yöneticilerin proaktif
davranması sağlanır.


Yeni elemanların oryantasyonuna katkı sağlanır.



Örgüt içi iletişim daha etkili hâle gelir.

Mentorlukla ilgili yapılan araştırmaların bazıları kişilerin kendi üstlerinin etkili birer
mentor olduğundan bahsederken, diğer bazı araştırmalar bu iki rolün tamamen farklı olduğunu
ve kişinin kendi yöneticisinin iş sonuçlarına, mentorun ise kişinin kendisine odaklandığını
belirtmektedirler. Bu nedenle, kişinin kendi üstünün değil de başka bir birim ya da
departmandan kişilerin kendisine mentorluk yapmasının daha etkili olduğunu belirten görüşler
de vardır. Gene mentorluk konusunda yapılan bazı araştırmalar başarma güdüsü yüksek,
duygusal olarak dengeli ve koşullara göre davranabilen kişilerin mentorluğa daha fazla ihtiyacı
olduğunu belirtmektedir.
Formel ya da informel her tür mentorluk ilişkisi başlangıç, gelişme, ayrılma ve yeniden
tanımlama gibi evrelerden oluşur. Bazı durumlarda süreç, ilişkinin sorunlu olması hâlinde
tarafların ayrılması ve kişiye yeni bir mentor belirlenmesi ile sonuçlanabilir.
İş rotasyonu
Çalışanların belirli bir program çerçevesinde geçici bir süre için işler, birimler,
departmanlar ya da fonksiyonlar arasında hareketi olarak tanımlanan iş rotasyonu oldukça eski
bir eğitim –geliştirme yöntemidir. Mavi ve beyaz yakalı çalışanların eğitiminde yararlanılan
bu yöntem özellikle günümüzde çoklu beceri sahibi işgörenlerin yetiştirilmesini sağlayarak
işletmelere de iş gücü esneği sağlamaktadır. Çalışanların farklı işlerde belirli süre ile bulunması
aynı zamanda bir iş dizaynı tekniği olarak da işlev görmekte, işinden sıkılan ve bunalan
özellikle basit ve monoton işlerde çalışanlar için örgüt içindeki bu hareket iş tatmini sağlayarak
verimliliği de artırmaktadır. Ancak bu yararlarının yanı sıra yöntemin bazı sakıncaları da vardır.
Örneğin, daha dar bir alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler için bu tür programlar çok uygun
olmayabilir ya da bazen özellikle ileri yaştaki bazı işgörenler yeni şeyler öğrenme konusunda
isteksiz davranabilirler.
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İş rotasyonu programlarının çok farklı uygulamaları olup, bunlar özetle aşağıda
açıklanacaktır:
 Proje rotasyonu: Bu tür bir rotasyon işin bütününde değişiklik yapmaz. Kişiler bir
yandan özel projelerde deneyimlerini artıracak şekilde görev alırken, diğer yandan günlük
işlerine de devam ederler.
 Kısmi rotasyon: Kişiler günün belirli saatlerinde kendi departmanları dışındaki
diğer departmanlarda görev alırlar. Örneğin, bir işgörenin sadece cuma günleri diğer bir
departmanda görev alması. Bu yaklaşım kişinin kendi işine de devam etmesine olanak sağlar.
 İşlevler arası rotasyon: İş rotasyonu programlarının çoğunda kişiler aynı departman
içinde farklı işler arasında hareket ederler. İşlevler arası rotasyonda ise iş birimleri ya da farklı
işlevler arasında hareketlilik vardır. Örneğin, bir üretim işçisinin pazarlama işlevinde de görev
alması. Böyle bir rotasyon kişilere daha geniş bir deneyim ve bakış açısı sağlar. Pazarlama
bölümündeki deneyiminden sonra bu kişi müşteri ihtiyaçları ve işletme ürünlerinin müşteriler
tarafından nasıl algılandığı konusunda daha fazla duyarlılık kazanacaktır.
 Bölgeler arası rotasyon: Kişilerin çeşitli bölge ya da ülkeler arasında rotasyona tabi
tutulmaları farklı işletme stratejileri ve kültürleri anlamaları açısından yararlı olacaktır.
 Geçici rotasyon: Bazen de işletmeler işten ayrılmalar, izinler vb. nedenlerle ortaya
çıkan kısa süreli ihtiyaçlarını gidermek için geçici rotasyona başvurabilirler.
 Departmanlar arası rotasyon: Dönemsel çalışanlar ya da emeklilerin örgütlerinde
edindikleri deneyimi kendi departmanları dışında paylaşmalarını amaçlayan bu tür rotasyon
programlarında rotasyona tabi tutulanlar eğitilen değil, diğer kişileri eğiten ya da onlara koçluk
eden kişilerdir.
İş rotasyonu uygulamalarını kariyer geliştirme programı olarak ele aldığımızda,
kişilerin yeni işlerde geçici bir süre için de olsa bulunması yeni bazı bilgi ve beceriler elde
etmeleri ile sonuçlanacağından, iş rotasyonu ile seçecekleri kariyer yolu konusunda esneklik
kazanmış oldukları görülmektedir. Böylece işletmedeki faaliyetler hakkında bütüncül bir bakış
açısı kazanan kişiler tercihlerini daha isabetli ve kendilerine uygun bir biçimde yapacaklardır.
Koçluk
Koçluk kavramı son yıllarda insan kaynakları yönetimi alanında oldukça popülerlik
kazanmış bir kavram olmakla birlikte, bir eğitim geliştirme tekniği olarak geçmişi oldukça
eskilere dayanan bir yöntemdir. Beyaz yakalı çalışanların işbaşında eğitimi olarak da ifade
edilen bu yöntemde, genellikle üst asta işine ilişkin sorunlarını çözmesinde yardımcı olurken,
eşitler ve astların da uzman oldukları konularda diğer işgörenlere destek olmaları mümkündür.
Kariyer geliştirme faaliyetleri arasında koçluğun da oldukça önemli bir rolü vardır. Ancak
eğitim geliştirme amaçlı koçluktan farklı olarak burada vurgulanan kişinin kariyer hedefleri ve
kariyer gelişimi olup, yöneticinin ya da koçun elemanına bu doğrultuda etkili geri-bildirimde
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bulunması ve objektif bir biçimde onun işletmenin kariyer geliştirme olanaklarından
yararlanmasını sağlamasıdır.

6.5.2.1. Kariyer Geliştirmede Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları
Özellikle ilk işe başlayan kişiler belirli beklentilere sahip olarak girdikleri örgüt
yaşamında beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Öğrenim yaşamlarında edindikleri bilgi
ve becerileri kendilerini geliştirici işlerde kullanmayı arzulayan genç mezunlar düş kırıklığına
uğrayabilir ve kariyer kararlarından da kuşku duyabilirler. Oysa bu gibi durumlar için
işletmelerin özellikle iyi eğitimli ve yetenekli elemanları elde tutabilmek, motive edebilmek ve
verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak için yapmaları gereken çeşitli uygulamalar vardır.
Aşağıda çeşitli kariyer evreleri açısından yaşanan sorunlar ve bunların muhtemel çözüm yolları
ele alınacaktır.
Erken Kariyer Döneminde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Yolları
Erken kariyer döneminde yaşanan sorunlar ve bunların derecesi kişiden kişiye
değişmekle birlikte, bu sorunların en temel nedeni kişilerin “örgütsel gerçeklerle karşılaşmaları
sonucunda yaşadıkları şok” olarak belirtilmektedir. İşe yeni başlayanların işlere ve örgütlere
ilişkin beklentileri ile karşılaştıkları durum ve koşullar arasındaki uyumsuzluk bu şoka neden
olmaktadır. Böyle bir uyumsuzluğu farkında olarak çalışma yaşamına başlamak, kişilerin bu
tür sorunları çözmesinde ya da şoku daha kolay atlatmalarında yardımcı olacaktır. Aşağıda
kişilerin söz konusu uyumsuzluğu yaşamalarına neden olan bazı durumlar özetlenecektir:
 Verilen ilk işler basit, rutin ve kişinin sahip olduğu yetkinlikleri kullanmasına
olanak vermeyen görevlerden oluşmaktadır.
 Özellikle başarılı bir öğrenim yaşamından sonra, ilk işlerinin kişilerin
potansiyellerinin çok altında performans göstermelerine neden olması, bu gibi kişilerin kendini
gerçekleştirme ve geliştirme ihtiyaçlarını giderememelerini ve düşük iş tatminine yol
açmaktadır
 Performans değerlendirme yolu ile geri-bildirim sağlamaları kişilerin erken kariyer
dönemlerinde oldukça önemlidir. Birçok yönetici geri-bildirim konusundaki sorumluluklarını
gerektiği biçime yerine getirmezler. Bazıları konuyu önemsemezler, bazılarının ise geribildirim sağlama becerileri yetersizdir. Bu gibi durumlarda etkili bir biçimde kendilerine geribildirim sağlanamayan kişilerin kendi sınırları, yetkinlikleri, örgütte kendilerinden neler
beklendiği konusunda kafaları karışır. Bu dönemde yaşanan belirsizlik ve olumsuz duygular
bazı işgörenlerin işten ayrılma kararı vermelerine neden olabilir. Oysa bu dönemde kendisine
etkili geri-besleme sağlanan işgörenlerin işlerine daha çok bağlandıkları ve başarılı oldukları
görülmektedir.
Kişilerin işe ilk başladıkları dönemde yaşadıkları sorunların çözümü için pek çok
uygulama örgütlerde yararlı sonuçlar vermektedir. Bu tür programlar sadece beyaz yakalı ve
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yönetici adayları için değil, aynı zamanda mavi yakalıların da söz konusu dönemi daha az
sorunla atlatmalarını sağlamaktadır. Aşağıda bu uygulamaların bazıları özetlenecektir:
 İşe alma sürecinde işletmeye ve işe ait olumlu ve olumsuz gerçekçi bilgilerin adaya
verilmesi, kişilerin işe başladıklarında yaşayacakları tatminsizliğin azaltılmasında etkili
olurken, bir yandan da ilk günlerde verilecek işten ayrılma kararlarını azaltacaktır.
 Yöneticiler yeni elemanlarına verecekleri görevlerde onları basit işlerle
sınırlandırmamalı ancak çok yüksek sorumluluk vererek başarısızlık riskini de almamalıdırlar.
İşlerin güçlük ve sorumluluk düzeyini iyi ayarlamak deneyimli yöneticiler için zor olmamakla
birlikte, birçok yönetici için bu düzeyi yavaş yavaş yükseltmek bir çözüm yolu olarak
görülmektedir. Böylece elemanının başarılı olduğunu gören yöneticiler daha güç ve karmaşık
görevlere zaman içinde geçmektedirler.
 Verilecek işlerin yapısı kişileri yeterince tatmin edecek nitelikte değilse, örneğin
rutin, basit, monoton ve tekrarlı işler, bunlar yöneticiler tarafından zenginleştirilerek kişiye
verilebilir. Diğer bir deyişle, işlerin yetki ve sorumluluk düzeyleri artırılarak, çalışanların işlerin
yapılışına ait görüşleri alınarak zenginleştirilen işler çalışanların kendini gerçekleştirme ve
başarılı olma ihtiyaçlarını tatmin edecektir.
Orta Kariyer Döneminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
Orta kariyer dönemine ulaşan yöneticiler ve diğer çalışanlar genellikle işletmelerde
kritik konumlarda bulunurlar ve kariyer başarılarına rağmen bunların bazıları bu dönemde
çeşitli sorunlar yaşarlar. Bu sorunlardan en önemlisi kariyer platosudur. Kariyer platosu
çoğunlukla kariyerin “koruma evresi”nde ortaya çıkar. Kişinin kariyerinde belirli bir
durağanlığı ifade eden bu kavrama göre platodaki kişiler ne terfi edecek kadar başarılı ne de
işten işlerine son verilecek kadar başarısızdırlar. Bu dönemde kişilerin terfisi iki nedenle
yavaşlar. Birinci neden, örgütlerde yukarı doğru ilerledikçe yükselecek pozisyon sayısının
sınırlı olmasıdır. İkinci olarak da kariyerinin bu evresinde bazı kişilerin bilgi ve becerilerinin
yetersiz kalmaya başlamasıdır. Bu kişilerin çoğu, aynı zamanda varolan bilgi ve becerilerini
geliştirme ya da yeni bilgi ve beceriler edinme konusunda isteksiz davranabilirler. Bunun
sonucu olarak da kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının bozulduğu, astlarına karşı olumsuz
duygular geliştirdikleri görülür. Bu gibi durumlarla baş etmenin yolunu kişiler bazen işten
ayrılarak bazen de performanslarını düşürerek bulurlar.
İşletmelerde kariyer platosunu önlemek için bazı program ve teknikler uygulanabilir:
 Kariyer platosu yaşayan kişilere kariyer, sağlık ve aile sorunlarında destek vermek
için işletmede psikolog/psikiatrist gibi danışmanlardan yararlanma,
 Platodaki kişinin yatay bir kariyer hareketi ile başka bir birime geçirilmesi (örneğin,
üretimden satış birimine aynı unvanla geçiş),
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 Çok sık olmasa da kişiye daha az sorumluluk ve aşağı doğru bir örgüt hareketliliği
içeren bir görevlendirme yapılması (örneğin bir genel müdür yardımcısının işletmeye ait bir
vakfın başına geçirilmesi gibi).
Emeklilik Öncesi Döneme Ait Sorunlar ve Çözüm Yolları
Çalışma yaşamının hatta yaşamın doğal bir sonucu olan emeklilik dönemine ait kişilerin
ekonomik güvenceleri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve ilgili politikaları farklılıklar gösterirse
de çeşitli yasalarla sağlanmaya çalışılır. Günümüzde örgütlerin de bu konuda sorumlulukları
vardır ve bu sorumluluklarını işletmeler emeklilik öncesi dönemde yerine getirirler. Bazı kişiler
için emeklilik arzulanan, bazıları içinse korkulan ve endişe duyulan bir dönemdir. Ancak her
iki grup için de emeklilik günleri yaklaştıkça örgüt içinde olağan dışı rol ve davranışlar söz
konusu olacaktır. Bu programların amacı kişilerin emeklilik öncesi dönemlerinde
verimliliklerini koruyarak, örgüt içinde azalan rol ve sorumluluklarını kabul etmelerini ve ilerki
günlere ruhsal olarak hazırlanmalarını sağlamaktır.
Günümüzde işletme birleşmeleri ve küçülmeler nedeniyle erken emekliliğin teşvik
edildiği durumlara daha sık rastlanmaktadır. Bu gibi durumlarda bazı işletmeler genç
emeklilere yeni beceriler kazandırma ve yeni iş olanakları sağlama amaçlı programları da
uygulamaktadırlar.
Sadece çalışanlar açısından değil, örgütler açısından da konuya bakıldığında bazı
işletmelerin bazı elemanlarının emekli olmasından sonra onların yerlerini doldurmakta güçlük
çektiği görülmektedir. Buna çözüm olarak sık rastlanan bir uygulama da bu kişileri tekrar işe
almaktır.

6.6. Kariyer Planlama ve Kariyer Yolları
Kariyer planlama çalışanlarını meslek, organizasyon, görev ve kendini geliştirecek pek
çok faaliyetin seçimi ile ilgili çabalarını içeren süreç olarak tanımlansa da kariyer planlamanın
örgütsel boyutu da bireysel boyutu kadar önemlidir. Örgütler bireylerin kariyer beklenti ve
hedeflerini çeşitli kariyer fırsatları ile uyumlaştırarak ve bu doğrultuda formel sistemler
oluşturarak, bireylerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Kariyer ihtiyaçları örgütü tarafından
giderilen işgörenlerin motivasyonları, iş tatminleri ve işletmelerine bağlılıkları artacak ve
verimlilikleri de yükselecektir. Örgütlerin kariyer planlamaya ilişkin olarak yararlandıkları
çeşitli uygulamaların en önemlilerinden birisi de kariyer yollarıdır.
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Şekil 8: Kariyer Planlama Süreci
Şekil 8’den de görüleceği gibi kariyer planlama hem bireysel hem de örgütsel boyutları
olan bir süreçtir. Amaç bireysel ihtiyaç ve beklentiler ile örgütsel ihtiyaç ve fırsatların uyumlu
hâle getirilmesi sonucunda kişilerin uygun kariyer yollarına yerleştirilmeleridir. Örgüt personel
planlama ve kariyer bilgileri girdilerini, biçimsel eğitim ve geliştirme programları da
düzenleyerek sürece sağlar. Diğer taraftan birey de aldığı danışmanlık ve değerlendirme verileri
ve bireysel gelişim çabaları ile sistemde yer alır. Sürecin sonunda bireyin bir dizi işten oluşan
kariyer yolundaki yeri belirlenir.

6.6.1. Kariyer Yolları
Kariyer yolları hem örgüt hem de birey için önem taşır. Bir örgütün iş gücü planlamasına
göre gelecekte sahip olacağı iş gücü, önceden belirlenmiş olan kariyer yollarında söz konusu
olan kişilerin ilerlemesine dayalı olarak belirlenir. Birey açısından ise kariyer yolu kişinin
bireysel ve kariyere ilişkin hedeflerine ulaşabilmesi için takip etmesi gereken bir dizi işten
oluşan yollardır. Bireysel ve örgütsel ihtiyaçların tamamen uyumu mümkün olmasa da
sistematik olarak düzenlenecek olan kariyer yolları ile iki tarafın beklenti ve ihtiyaçları
arasındaki fark elden geldiğince giderilmeye çalışılır.
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Geleneksel kariyer yollarında hareketlilik tek bir meslek ya da işlev içinde yukarı
doğrudur. Satış, mühendislik, muhasebe gibi alanlardaki kariyer yollarından söz edilir. Kişiler
terfi için gerekli deneyim ve yetkinlikleri sağladıkları zaman aynı yol üzerindeki bir üst işe
yükselirler. Belirli bir süre içinde eğer kişi kariyer yolunda yükselemezse bu durum başarısızlık
olarak algılanır ve bundan sonra da yatay bir hareket ya da transfer yönetici tarafından arzulanan
bir davranış olamaz.
Günümüzde geleneksel kariyer yolları uygulamalarına alternatif olarak düzenlenen
kariyer yolları çalışma yaşamının gerçeklerine ve kişisel tercihlere daha uygundur. Bu kariyer
yollarının özellikleri ise aşağıdaki gibidir:
Kariyer yolları:


Dikey olduğu kadar yatay kariyer hareketlerini de içeririrler,



Örgüt ihtiyaçlarına göre değişebilirler,



Çalışanların niteliklerini dikkate alacak derecede esnektirler,

 Kariyer yollarındaki işlerin gerekleri sadece eğitim, yaş ve iş deneyimi ile sınırlı
olmayıp, işlerin gerektirdiği bilgi, beceri ve diğer kişisel özellikleri de içerirler.

6.6.2. Yedeklemenin Planlanması
İşletmeler özellikle yönetsel ya da uygun kişi bulmakta zorlandıkları belirli kilit
pozisyonların, istifa, emeklilik, işten çıkarma gibi nedenlerle ile boşaldıklarında, süratle uygun
adaylar tarafından doldurulmasını isterler. Bu nedenle bu pozisyonlarda bulunan kişilerin
yedeklerini belirler ve yedek olarak belirlenen adayların bu pozisyonlara hazırlanmaları için
gerekli planları yaparlar. İşletmelerin yedeklemeyi planlamasının çeşitli yararları aşağıda
belirtilmiştir:


Kilit yönetsel pozisyonlara lider akışını/sürekliliğini sağlar.

 Şirketin liderlik yeteneğinin tepe yönetim tarafından disiplinli bir biçimde
izlenmesine imkân verir.
 Kilit pozisyonlardaki
faaliyetlerini düzenler.

yönetici

ve

yönetici

adaylarının

eğitim/geliştirme

 Temin, seçim ve ödüllendirme gibi liderliğin yenilenmesini destekleyen diğer insan
kaynakları sistemlerinin birbirleri ile uyum içinde olmasını sağlar.
1990’lı yıllara kadar yedeklemenin planlanması olarak adlandırılan bu süreç, 1990’lı
yıllardan itibaren örgütlerin iç ve dış çevre koşullarındaki hızlı değişim nedeni ile yedeklemenin
yönetimi adını almış ve yeni boyutlar kazanmıştır.
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Yedeklemenin yönetiminde, yedeklemenin planlanmasında olduğu gibi tek tek her
pozisyon için yedeklerin isimlerinin oluşturduğu listelerin yerine, yetenek havuzlarının
oluşturulması daha uygun görülmüştür. Böylece yükselmesi planlanan ve yetenek havuzuna
giren kişilere kesin yükselme tarihleri verilmediği için, adaylar belirli bir beklentiye girip sonra
düş kırıklığı yaşamamaktadırlar. Çünkü günümüzde çalışma yaşamının ve işlerin özellikleri
önceden planları yapacak kadar statik değildir. Yetenek havuzlarında yer alan kişiler sürekli
eğitim geliştirme programlarına katılıp, çoklu değerlendirme yaklaşımları ile
değerlendirilmekte ve değişen koşullara göre iş değişiklikleri gerektiğinde kariyer kararları
kişisel tercihleri de dikkate alınarak yapılmaktadır. Çalışma yaşamının gerçeklerine daha
uygun olan yedeklemenin yönetimi programları özellikle global kariyer planlaması yapan
global işletmeler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Böylece çeşitli ülkelerdeki kilit
pozisyonların, oluşturulan global havuzlardan doldurulması mümkün olmakta, hem işletme
ihtiyaç duyduğu yetenekli ve uygun kişilerle bu pozisyonları doldurmakta hem de
kariyerlerinde ilerleme ve yükselme bekleyen kişilere daha çok kariyer hareketi
sunulabilmektedir.

6.6.3. Kariyer Çapaları
Kariyer planlama kişilerin sürekli olarak kendilerini keşfettikleri bir süreçtir. Bu süreç
içinde kişiler yetenek, beceri, motivasyon, ihtiyaç, tutum ve kariyer değerleri hakkında
bilinçlenirler ve kararlarında etkili olan kariyer çapaları olduğunu öğrenme ve deneyim yolu ile
anlarlar. Kariyer çapaları kişilerin sahip oldukları farklı kariyer yönelimleridir ve bir anlamda
kariyer kişinin yaşamını yönlendiren kariyer çapasını bulma sürecidir.
Edgar Schein kariyer çapalarını beşe ayırır:
1. Temel/fonksiyonel yetkinlik: Güçlü bir temel/fonksiyonel kariyer çapası olan kişi
genel yönetime doğru onu yönlendirecek kararlardan kaçınır ve ilgi duyduğu
teknik/fonksiyonel alanda kalmayı ve o alanda gelişim göstermeyi tercih eder.
2. Yönetsel yetkinlik: Bazı kişilerin yönetici olma konusunda motivasyonları oldukça
yüksektir ve bu kişiler kendilerinde yönetici olmak için gerekli beceri ve değerlerin olduğuna
inanırlar. Kariyerlerindeki nihai amaçları yüksek düzeyde sorumluluğu olan bir yönetsel
pozisyona ulaşmaktır. Böylece kişiler analitik, duygusal ve kişiler arası ilişkileri yönetmeye
ilişkin yetkinliklerini bu tür pozisyonlarda ifade etme olanağını elde ederler.
3. Yaratıcılık: Bazı kişiler tamamen kendilerine ait olan ya da kendi isimlerini taşıyan
ürün ya da süreç yaratmak ihtiyacındadırlar.Bu tür kariyer çapası olanların başarılı girişimciler
oldukları gözlemlenmiştir.
4. Özerklik ve bağımsızlık: Bu tür kariyer çapasına sahip kişiler başkalarına bağımlı
olarak çalışmaktan ve kendilerine ait terfi, transfer, ücret vb. kararların başkaları tarafından
alınmasından hoşlanmazlar. Bunlar danışmanlık yapmayı, büyük işletmelerden çok küçük
işletmelerde çalışmayı seven kişilerdir.
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5. Güvenlik: Bazıları için ise uzun dönemli istikrar ve kariyer güvencesi çok önemlidir.
İş güvencesi, makul bir gelir, iyi bir emeklilik dönemi desteği elde etmek için ellerinden geleni
yaparlar. Bu kariyer çapasına sahip kişilerin bazıları için coğrafi güvence ya da alıştıkları ve
yakınlarının bulunduğu çevrede bu istikrarı sağlamak önce gelir. Diğer bazıları içinse,
organizasyonel güvence daha önemlidir. Kıdemin önemsendiği bir kurumda kariyerine devam
etmek isteyen bu kişiler daha çok kamu kurumlarında çalışmayı tercih ederler.
Kariyer hareketlerini yönlendiren ve kariyer kararlarını belirleyen unsurlar olmasına
rağmen kariyer çapalarını önceden belirlemek zordur. Çünkü bu yönelimler zaman içinde
değişir ve gelişirler. Bazen kişinin verdiği önemli bir kariyer kararı sonucunda kariyer çapası
kişi tarafından gelişmiş hâli ile keşfedilmiş olur.

6.7. Yetenek Yönetimi
Yetenek yönetimi 2000’li yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır. 1990’lı yılların sonunda
yetenekli kişilerin işletmelere cezbedilmesi ve işletmede devamlılıklarının sağlanmasına ilişkin
problemleri ifade etmek için kullanılan “yetenek savaşı” deyiminden kaynaklanmaktadır. Çok
çeşitli şekillerde tanımlanan yetenek yönetiminin ne olduğu konusunda yazarlar da zaman
zaman görüş ayrılığına düşmektedirler. Bazı yazarlar yetenek yönetimini kariyer yönetimi ya
da işgören planlama ile eş anlamlı olarak ele alırlarken, diğer bazı yazarlar farklı boyutlarına
vurgu yaparak konunun bilgi teknolojilerinde ve yönetim uygulamalarındaki güncel
gelişmelerden kaynaklanan yeni bir uygulama olduğunu belirtmekte, hatta konunun kapsamını
insan kaynakları yönetiminin tamamı olarak tanımlamaktadırlar.
Yetenek yönetimi yüksek potansiyeli olan işgörenlerin temin, seçim, eğitim-geliştirme,
değerlendirme, terfi ve işte kalmalarının sağlanmasını içerdiğinden, çeşitli İKY faaliyetlerinin
koordinasyonunu gerektirir. Günümüzde söz konusu sürecin başarısında yeni yetenek yönetimi
bilgi sistemlerinin varlığı, diğer bir deyişle bu faaliyetlerin elektronik ortamda birbirleri ile
koordineli bir biçimde gerçekleştirilmesi en önemli etkendir. Şekil 9 bu görüşü özetlemektedir.
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Şekil 9: Yetenek Yönetimi Süreci (Dessler, 2011: 388)
Yetenek yönetimi işveren açısından kariyer yönetimi olarak da ifade edilmektedir.
Çalışanlar başarılı bir kariyere sahip olmak için becerilerini, eğitim-gelişim faaliyetlerini,
performanslarına ilişkin elde ettikleri geri-bildirimi etkinlikle kullanmak isterler. Diğer yandan,
işverenler de çeşitli insan kaynakları faaliyetlerini birbirleri ile entegre bir biçimde uygulayarak
şirketlerinde var olan yetenekten en etkin bir biçimde yararlanmak amacındadırlar. Bu
bağlamda e-İK (elektronik insan kaynakları) ya da bilgisayar teknolojisinin sağladığı olanaklar
işverenin bu amacına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Yetenek yönetimini örgütlerin şu anda ve gelecekte ihtiyaç duyacakları yetenekli kişileri
işletmeye çekme, devamlılıklarını sağlama, motive etme ve geliştirmeye yönelik çeşitli
faaliyetlerden oluşan bir bütün olarak kabul edersek, süreci oluşturan unsurları aşağıdaki
şekilde açıklayabiliriz:
 İşletmenin eleman temin stratejisi: İşletme stratejisi doğrultusunda geliştirilen bu
strateji iç ve dış kaynaklardan eleman teminine ilişkin kişileri işletmeye cezbetme ve elde
tutmaya yönelik politika ve programları içerir.
 Yetenek denetimi: Yetenek denetimi potansiyel sahibi kişileri tanımlar ve onların
kariyer planlama ve geliştirme faaliyetlerine temel oluşturur. Koçluk ve benzeri geliştirme
faaliyetleri sonucunda bu kişilerin gelecekte daha fazla sorumluluk üstlenecekleri pozisyonlara
yükselmelerini hedefler.
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 Rol geliştirme: Yetenek yönetimi kişilerin üstlenecekleri rollerle de ilgilidir.
Kişilerin üstlenecekleri rollerin sorumluluk, kendini geliştirme ve özerklik içeren roller
olmasını sağlar ve ayrıca bu rollerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi ile de ilgilidir.
 Yetenekli kişilerle olan ilişkilerin yönetimi: Bu süreç yetenekli kişiler ile olan
ilişkilerin örgüt içinde etkili bir biçimde yönetilmesini sağlar ve çalışanlara adil, değerlerini
takdir ederek davranılmasını kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı verilmesini içerir.
 Performans yönetimi: Örgütte yeteneklerin tanımlanması, öğrenme ve kendini
geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve bu doğrultuda kişinin elinden gelenin maksimumunu
ortaya koymasının sağlanması performans yönetimi süreci ile olur.
 Toplam ödüller: Finansal ve finansal olmayan ödüller aracılığı ile yetenekli
kişilerin örgüte bağlanmaları ve adanmışlıkları sağlanır.
 Öğrenme ve geliştirme: Kişilerin sahip oldukları yeteneklerin geliştirilmesi örgütün
öğrenme ve geliştirme politikaları ile gerçekleşir.
 Kariyer yönetimi: İşletmedeki yetenekli kişilerin kariyer planlaması ve yedekleme
yönetimi örgütsel ihtiyaçlar doğrultusunda kariyer yönetimi ile sağlanır.
Yeni bir kavram olan yetenek yönetimi farklı çevrelerce farklı tanım ve kapsamda ele
alınıyor olsa da günümüz çalışma yaşamında oldukça kritik ve önemli unsurları içerdiği için
işletmelerde bugün olduğu gibi gelecek günlerde de popülerliğini sürdürecektir.

6.8. Günümüzde Kariyer ve Değişen Özellikleri
Günümüzde kariyer artık kişilerin bir işten diğer bir işe dikey olarak hareketini ifade
etmekten çok daha farklı bir anlam ve özellik taşımaktadır. Bundan beş-on yıl öncesine kadar
kişilerin iş başvurularında birkaç iş değiştirmesi bile kuşku ile karşılanırken, günümüzde üçdört yıl gibi bir sürede kişinin aynı işletmede herhangi bir yükselme ya da ilerleme göstermeden
faaliyetlerini sürdürmesi hoş görülmemekte ve bu durağanlığın nedeni kişilerin yetersizliğinde
aranmaktadır. Aynı şekilde çalışanlar da artık kendilerine kariyer geleceği görmedikleri
işletmelerde uzun süre çalışmalarını sürdürmemekte ve yeni kariyer olanaklarını çalışmakta
oldukları işletmelerin dışında aramaktan çekinmemektedirler. Hatta bu arayış sadece işletme
değiştirmekle de kalmamakta, işlev, meslek, coğrafi bölge ya da sektör değişikliklerini
içermektedir.
Kariyer yaşamındaki bu değişimin nedenlerine gelince, bunların başında işletmelerin
küçülmeleri ve bu bağlamda iş, pozisyon, örgüt kademesi ve çalışan sayısının azalması
gelmektedir. Böylece basıklaşan örgüt yapılarında dikey olarak yükselmeler de doğal olarak
azalmaktadır. Ayrıca işletme birleşmeleri, dış kaynaklardan yararlanma vb. örgütsel
değişiklikler de günümüzde geleneksel kariyer anlayışının doğasını önemli ölçüde
değiştirmektedir.
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Örgütsel değişimin yanı sıra, kişilerin ihtiyaçları ve çalışma yaşamından beklentileri de
değişmektedir. Günümüzde iş-yaşam dengesi konusu daha fazla tartışılır olmuştur. Özellikle
daha çok sayıda kadın işgörenin yönetsel ve profesyonel anlamda kariyer gelişimine önem
verdikleri görülmektedir. Erkek işgörenler de aynı şekilde, iş-yaşam dengelerini, işlerinin
kendilerine özerklik ve bağımsızlık sağlamasını daha çok önemsemektedirler.
Örgütsel ve bireysel etmenlerin yanı sıra, günümüz kariyer anlayışını etkileyen diğer bir
husus da işlerin değişen özellikleridir. Özellikle bilgi teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda
ortaya çıkan yeni işler geleneksel işlerde olduğu gibi uzun süreli örgüt ilişkileri
gerektirmemekte, geçiciliğin hâkim olduğu proje tipi çalışmalar artmakta ve yeni çalışma
modellerinde uzun dönemli istihdam modellerinden uzaklaşılmaktadır. Böyle durumlarda
kişiler evden ya da uzaktan çalışabilmekte ya da aynı anda birden fazla projede ve işletmede
faaliyet gösterebilmektedirler.

6.8.1. Yeni Kariyer Yaklaşımları
Yukarıda açıklanan gelişmeler doğrultusunda günümüzde giderek daha çok sayıda
işgörenin geleneksel olmayan, yeni kariyer yaklaşımlarını benimsedikleri görülmektedir.
Aşağıda yeni kariyer yaklaşımları özetle ele alınacaktır.
1. Sınırsız kariyer yaklaşımı: 1990’lı yılların başında ilk kez ortaya atılan bu kavram
tek bir örgütün sınırlarını aşan kariyer olarak tanımlanır. Sınırsız kariyer yaklaşımının başlıca
özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
 Farklı işverenler arası hareketliliği ifade eden kariyerdir. Özellikle bilgi teknolojisi
alanında çalışanlarda firmalar arası iş değiştirmeler oldukça yaygın olup, kariyer başarısı farklı
örgütlere geçerek deneyim kazanma olarak algılanır. Kişilerin bir örgütte kalma süreleri
oldukça kısadır, örn.2 yıl gibi.
 Şu andaki işverenin dışında da geçerliliği olan kariyerdir. Kişiler bir alanda
uzmanlaşarak, herhangi bir işverene bağlı olmak zorunda kalmaksızın, o uzmanlık alanına
ihtiyaç duyan herhangi bir örgütte kariyerlerine devam ederler.
 Örgüt dışı bilgi ve ilişki ağıyla sürdürülen kariyer: İşletmeler çalışanlarına iş
güvencesi ve uzun süreli istihdam garantisi vermedikleri için, kişiler örgütlerinden çok
geliştirdikleri ilişki ağı ile özdeşleşir ve bu ilişkilerin de katkısı ile kariyerlerini şekillendirirler.
 Geleneksel örgütsel sınırların, özellikle de hiyerarşi ve ilerleme ilkelerinin ihlali ile
ortaya çıkan kariyerdir: Kişiler tek bir fonksiyonda dikey olarak yükselmek yerine,
fonksiyonlar arası hareketler, geçici görevler ve yatay ilerlemeler ile kariyer başarısı sağlarlar.
Sınırsız kariyer yaklaşımında kişilerin yapısal sınırlamalar olmaksızın sınırsız bir
gelecek algılaması vardır ve kariyerleri ile ilgili karar verebilmek için düzenli bilgi toplamaları
ve bu doğrultuda planlar yapmaları diğer bir deyişle kariyerlerini kendilerinin yönetmeleri –
kariyer öz-yönetimi- gerekir.
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2. Değişken kariyer yaklaşımı: Bu yaklaşım örgüt tarafından değil de kişi tarafından
yönlendirilen, kişi ve içinde bulunduğu çevre değiştikçe kişi tarafından tekrar tekrar keşefedilen
kariyer olarak tanımlanır. Bu yaklaşımı benimseyen kişide iki özellik vardır:
 Kişi kendi kariyerini örgütün yardım ve yönlendirmesine ihtiyaç duymaksızın
kendisi yönlendirir ve kendi kariyerinin sorumluluğunu kendisi üstlenir.
 Değişen kariyer yaklaşımını benimseyen kişinin ayrıca değer yönelimli olması
gerekir. Diğer bir deyişle, kişi kendi değerlerinin bilincinde olmalı, kariyerini yönlendirmesinde
ve kariyer başarısını değerlendirmesinde örgütün değerlerinden çok kendi değerleri
doğrultusunda hareket edebilmelidir.
3. Portföy kariyer yaklaşımı: Bir örgütten bağımsız olarak aynı anda birden fazla iş
yapılması olarak tanımlanan porföy çalışmada kişi tek bir işletmede sürekli olarak çalışmak
yerine, aynı anda birden çok örgüt ya da kişi için bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu yaklaşıma
örnek olarak kendi hesabına çalışma, serbest çalışma, danışmanlık vb. örnekleri verilebilir.
Portföy kariyer yaklaşımı günümüzde iş gücü esnekliği bağlamında da ele alınabilir ve
esnek çalışma modellerinde yer alan çekirdek işgörenler ve geçici işgörenlerin yanında
sözleşmeli ya da portföy çalışmayı gerçekleştiren işgörenler olarak yer alırlar.
4. Şirket sonrası kariyer yaklaşımı: Bu kariyer yaklaşımı kendi isteği ile ya da zorunlu
bir şekilde işlerinden ayrılan kişilerin kendi uzmanlık alanlarında dışarıdan hizmet vermeleri
sonucunda gerçekleşen kariyer olarak tanımlanır. Genellikle bu kişi girişimci ya da bağımsız
uzman rolünü üstlenir. (Bir beyaz eşya üreticisi firmadan ayrılan kişinin aynı işletmenin bayiliği
görevini üstlenmesi gibi)
Yeni kariyer yaklaşımları genel olarak ele alındığında aşağıdaki özellikleri ile
geleneksel kariyer yaklaşımından farklılık gösterirler:

içerirler.

Yeni kariyer yaklaşımları tek bir örgütün sınırlarını aşan örgütler arası hareketliliği

 Kişinin iş bulabilmesi, bulduğu işte kalabilmesi ve gerektiğinde iş ya da işkolları
arası geçiş yapabilmesi olarak tanımlanan “istihdam edilebilirlik” kavramı yeni kariyer
yaklaşımlarında farklı bir anlam kazanmıştır. Geleneksel kariyer yaklaşımında kişinin
“istihdam edilebilirliği” örgüte özgü yetkinlikleri kazanması ile gerçekleşirken, yeni kariyer
yaklaşımlarında istihdam edilebilirlik başka örgütlere de trasfer edilebilir yetkinlikler
kazanmayı gerektirir.
 Yeni kariyer yaklaşımlarında kariyer öz-yönetimi, diğer bir deyişle kişinin
kariyerinin yönetiminde daha aktif bir rol oynaması önem kazanmıştır. Bu amaçla kişiler
kariyerleri ile ilgili doğru kararlar verebilmek için düzenli araştırmalı, bilgi toplamalı, kendi
ihtiyaç ve beklentilerine uymayan kariyer sistemlerinden çok kendi hedeflerini gerçekleştirecek
kariyer fırsatlarını değerlendirmelidirler.
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 Kişinin iş deneyimi sonucu elde ettiği işle ilgili ya da psikolojik nitelikteki pozitif
çıktılar olarak tanımlanan kariyer başarısı objektif ve subjektif kariyer başarısı olarak ikiye
ayrılır. Ücret, statü gibi çıktıları olan ve üçüncü kişiler tarafından gözlemlenip ölçülebilen
başarı objektif kariyer başarısı olarak tanımlanırken, kişinin kendi algıları sonucu şekillenen
başarı subjektif kariyer başarısıdır ve günümüzdeki yeni kariyer yaklaşımlarında objektif
kariyer başarısının yerini almıştır.
Yukarıda yapılan ayrımlardan ve açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kariyer yönetimi
insan kaynakları yönetiminin gerek örgüt içi gerekse örgüt dışı çevre koşullarındaki
değişikliklerden en fazla etkilenen bir işlevidir. Bu nedenle işletmelerce kariyer yönetimi
programlarının sık sık güncellenmesi gereklidir.
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Uygulamalar
KARİYER PLANLAMA ALIŞTIRMASI
1. Bireysel kariyer planlamanızı yapabilmenizde sizin için en önemli bilgilerden biri
de ilerde seçeceğiniz işten beklentilerinizdir. Aşağıdaki iş çıktılarına 1-5 arasında puanlarla
vererek önem derecelerini belirleyiniz.
a. Statü, tanınma
b. Para maddi ödüller
c. Öğrenme ve gelişme imkânları
d. Diğer kişilerle birlikte çalışma imkânı
e. Diğerlerine yöneticilik yapma olanağı
f. Güvence
g. Olumlu fiziksel koşullar
h. Coğrafi olarak arzulanan bir bölgede çalışma olanağı
i. Özerklik
j. Çeşitlilik (bilgi, beceri, işin içeriği)
k. İşin içeriğinin tatminkâr ve size geliştirici olması
l. Seyahat olanakları
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Uygulama Soruları
1. Yukarıdaki iş çıktılarına verdiğiniz önemden hareketle, kariyer hedeflerinizi
gerçekçi bir biçimde belirtiniz (yapmak istediğiniz işler, yükselmek istediğiniz pozisyonlar,
süreleri, sahip olmak istediğiniz bilgi ve becerileri de hedeflerinize ilave ediniz):
Kısa dönemli hedefler:
Orta dönemli hedefler:
Uzun dönemli hedefler:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde gelişen teknoloji, örgüt yapıları ve işlerin nitelikleri her ne kadar kariyer
kavramında bazı değişikliklere neden olduysa da çalışanların bulundukları örgütte yükselme ve
ilerlemeleri, diğer bir deyişle kariyer başarısı elde etmeleri için hem kendi hem de işverenlerinin
çeşitli sorumlulukları vardır. Bireyler bu sorumluluklarını kariyer planlarını dikkatli ve özenle
bir biçimde yaparak, işletmeler ise çalışanlarının bireysel kariyer planları ve beklentileri ile
örgütün hedefleri arasında bağlantı kuran kariyer olanak ve desteklerini onlara sunarak
sağlarlar. Örgütün bu amaçla çalışanlara sağladığı bu programlar kariyer geliştirme
programları olarak adlandırılır ve bu programların etkinlikle uygulanması süreci kariyer
yönetimi olarak adlandırılır.
Günümüzde kariyer yönetimi süreci içinde çalışanların sorumluluğu artmakta ve yeni
bazı kariyer yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Geleneksel kariyer yaklaşımı olan ve tek ya da
birkaç örgüt içinde gerçekleyen dikey hareketlerinin yerini, günümüzde sınırsız, değişken
portföy ve şirket ötesi kariyer yaklaşımları almakta ve giderek daha çok sayıda işgören kariyer
gelişimini tek bir örgütün sınırları içinde kalmadan, aynı anda birden fazla işletmede farklı işler
yaparak sağlamaya çalışmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Yöneticilerin kendilerinden genç ve daha az kıdemli elemanlara kariyer
danışmanlığı yaptığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koçluk
b) Mentorluk
c) Liderlik
d) Kolaylaştırıcılık
2) Aşağıdakilerden hangisi “kişinin önceden belirlenmiş bir programa ve bu
programda öngörülen sürelere göre, o anda yaptığı işle ilgili diğer bazı faaliyet ya da görevlere
geçişi ve bunları sırasıyla gerçekleştirmesi” olarak tanımlanmaktadır?
a) İş genişletme
b) İş zenginleştirme
c) İş rotasyonu
d) İş dizaynı
3) Kişinin yaşamı boyu üstlendiği işlere ilişkin tutum ve davranışlarının kişi tarafından
algılanan sırası ya da çalışma yaşamı boyunca üstlendiği iş rolleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kariyer yolları
b) İş aileleri
c) Kariyer
d) Yetkinlik
4) Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı çalışanların işbaşı eğitimi olarak tanımlanır?
a) Mentorluk
b) Performans değerlendirme
c) Koçluk
d) Çıraklık eğtimi

5) Çalışanlar kariyerlerinin hangi evresinde kariyer platosu olgusunu yaşarlar?
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a) Araştırma evresi
b) Giriş evresi
c) Orta kariyer evresi
d) Koruma evresi
6) “Kişinin iş bulabilmesi, bulduğu işte kalabilmesi ve gerektiğinde iş ya da iş kolları
arası geçiş yapabilmesi” aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş zenginleştirme
b) Kariyer ilerlemesi
c) Terfi
d) İstihdam edilebilirlik
7) Güncel kariyer yaklaşımlarından “farklı işverenler arası hareketliliği” ifade eden
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değişken kariyer yaklaşımı
b) Şirket sonrası kariyer yaklaşımı
c) Sınırsız kariyer yaklaşımı
d) Kariyer çapası yaklaşımı
8) Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Günümüzde çalışanların kariyer başarısında işletmelerin sorumluluğu geçmişe
nazaran artmıştır.
b) Çalışanlar günümüzde kariyer beklentilerini gerçekleştirmek için işlev, meslek,
coğrafi bölge ya da sektör değiştirebilmektedirler.
c) Kişilerin günümüzde iş-yaşam dengesi konusuna daha fazla önem vermesi kariyer
yönelimlerini de etkilemektedir.
d) Günümüzde işletmelerdeki iş yapılış biçimleri de kişilerin kariyer yönelimlerini
etkilemektedir.

9) Aşağıdakilerden hangisi Edgar Schein’ın kariyer çapası ayırımına dahil değildir?
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a) Teknik/fonksiyonel yetkinlik
b) Yönetsel yetkinlik
c) Kurumsal yetkinlik
d) Yaratıcılık
10) “Yüksek potansiyeli olan işgörenlerin temin, seçim, eğitim-geliştirme,
değerlendirme, terfi ve işte kalmalarının sağlanması süreci” aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan Kaynakları Yönetimi
b) Kariyer Yönetimi
c) Yedekleme Yönetimi
d) Yetenek Yönetimi

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)c, 4)c, 5)b, 6)d, 7)c, 8)a, 9)c, 10)d
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7. PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS YÖNETİMİ



Bu bölüm Prof. Dr. Cavide UYARGİL tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Performans Nedir?
7.2. Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi
7.2.1. Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Kullanım Alanları
7.3. Performans Değerlendirme Sürecinin Evreleri ve Boyutları
7.4. Ekip Performansının Yönetilmesi
7.5. Değerlendirmeyi Kim/Kimler Yapar?
7.5.1. 360 Derece Geri-Besleme Yaklaşımı
7.6. Değerlendirme Hataları
7.7. Performans Değerlendirme Yöntemleri
7.7.1. Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemleri
7.7.2. Güncel Performans Değerlendirme Yöntemleri
7.8. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
7.9. Performans Yönetiminde Güncel Konular ve Gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Performans değerlendirme ile performans yönetimini karşılaştırınız.

2. Performans yönetiminde hedeflerle değerlendirmenin geleneksel değerlendirme
yaklaşımlarına göre üstünlüklerini tartışınız.
3.

Performans yönetiminde geri-beslemenin önemini anlatınız.
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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 görebilmek

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

Hedef Belirleme

Çalışanların
gerçekleştirdikleri hedefler
doğrultusunda
değerlendirilmeleri sürecini
anlayabilmek

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

Performans Yönetiminde
Geri-bildirim

Çalışanlara performanslarına
ilişkin etkili geri-bildirim
sağlamak için gerekli
becerileri kazanabilmek

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


Performans değerlendirme



Performans yönetimi



360 Derece Geri-bildirim Yaklaşımı



Hedeflerle değerlendirme



Yetkinliklere Dayalı Performans Değerlendirme



Koçluk
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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 Yasası’nın 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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7.1. 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.

7.2. 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 5: 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 yanı sıra 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 sorumluluğunda

Yöneticilerin sorumluluğu daha belirgin

Tablo 5’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.

7.2.1. Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Kullanım Alanları
İşletmelerde çalışanların değerlendirilmesi özelikle performans yönetimi süreci olarak
ele alındığında daha çok çalışanların geliştirilmesini amaçlar. Kişilerin planlanan performans
hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve onların çabalar 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 değerlendirme sistemleri ile ödül sistemleri arasında ilişki
kurarak, çalışanlar için bu süreci daha etkili hâle 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,
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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 ihtiyaçlarının 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 insan 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 yanı sıra performans değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
Yukarıda kısaca özetlenen amaç ve kullanım alanlarının yanı sıra, performans
değerlendirme sonuçlarından işletmenin kariyer planlama sisteminde, insan kaynakları bilgi
sisteminin oluşturulmasında, iş dizaynı programlarını hazırlanmasında vb. organizasyonel
çalışmalarda da yararlanılır.

7.3. 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
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gelecekteki performansının geliştirilmesini sağlayacak şekilde kişiye sunulmalıdır. Bu husus
özellikle değerlendirenin koçluk becerilerini etkili kullanması ile ilgilidir.

7.4. 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 (Armstrong, 2009:239-240).
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:


Beklenti ve öncelikler açısından ekip hedeflerinin açık bir biçimde tanımlanmış



İşlerin ekip içinde ne şekilde dağıtıldığı,

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: (1)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.
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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 iş birliği: Uygun sonuçlar yaratacak şekilde ekibi ile iş birliği



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.

Yukarıda örnekleri verilen başarılı ekip çalışmasına neden olacak bireysel performans
kriterleri/yetkinlikleri, diğer yetkinlikler için de söz konusu 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
 İş birliği ve ortaklaşa çaba gösterme
 Katılımcı tarzda karar alma
 Kişiler arası ilişkiler
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 Değişimin kabulü
 Uyum ve esneklik
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 sonuca ulaşabilirler. Bireysel performans yönetimi sürecinden farklı ya da 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, söz konusu
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 yanı sıra ekibin kendisi için hedefler belirleyerek bu konuda daha
sistematik çalışmalar yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirler.

7.5. 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
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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 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 hâlinde 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 vb. 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 yanı
sıra, kişiye kendini değerlendirtmek pek çok yöneticinin başvurduğu yollardan biridir. Sistem
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formel olarak böyle bir değerlendirme gerektirmese de birçok 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.
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.
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(Örneğin astlarına yetki devredebilme, onları motive edebilme, eğitme, kararlara katılmalarını
sağlama vb.).
Müşteriler
Bazı
işletmeler
müşterilerinin
de
personelin
performansına
ilişkin
değerlendirmelerinden terfi, ücret artışı, eğitim ihtiyacının belirlenmesi vb. kararlarda
yararlanabilirler.
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 ön
yargılarından uzak değerlendiriciler tarafından yürütülmesi en uygun olanıdır.

7.5.1. 360 Derece Geri-Besleme Yaklaşımı
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-beslemenin 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.

7.5.1.1. 360 Derece Geri-Besleme Nedir?
360 derece geri-besleme kişinin kendini değerlendirmesinin yanı sıra, 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 besleme sürecinin başarısını etkileyecek kritik noktalar
vardır. Bu nedenle bu süreci uygulamak isteyen işletmelerin öncelikle etkin bir değerlendirme
aracı belirlemesi/geliştirmesi, geri besleme sürecini iyi anlaması, bu doğrultuda belirli
politikalar uygulaması ve örgütsel iletişim stratejilerinden yararlanması gerekecektir.
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D. Antonioni 360 derece geri-besleme sürecini Tablo 6’da görüldüğü gibi açıklar
Tablo 6: 360 Derece Geri-besleme Modeli(Antonioni,1996:26).
Girdiler
 Değerlendirmenin
amacı- Geliştirmeye
/Değerlendirmeye yönelik
amaçlar
 Değerlendirme Formu
 Yazılı geri-besleme
 Değerlendirenin
anonimliği
 Değerlendirme yapacak
eşitlerin seçimi
 Değerlendirenlerin
eğitimi
 Değerlendirilenlerin
eğitimi
 Koçların eğitimi
 Geri-besleme raporu

Süreç
 Kişinin kendini değerlendirmesi
 Geri-beslemeye karşı tepkiler
 Koçluk evreleri
 Hedeflerin belirlenmesi
 Aksiyon planları
 Sonuçların değerlendiricilere
rapor edilmesi
 Spesifik hedefler/aksiyonlar
 Anında eğitim
 Ara değerlendirmeler/süreci
izleme
 Gelişmelerin teyidi
 Sorumluluk üstlenme

Çıktılar
 Diğerlerinin
beklentilerine ilişkin
farkındalığın artışı
 Değerlendirilenin
davranışlarında/
performansındaki
gelişmeler
 Arzulanmayan
davranışlarda azalma
 Belirli aralıklarla yapılan
informal performans
görüşmelerinde artış
 Yöneticilerin daha fazla
bilgi sahibi olmaları

Tablo 6’da ayrıntıları belirtilen modelde değinilen ve 360 derece geri-beslemenin 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.

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

7.5.1.3. Geri-Beslemenin Kullanım Amaçları
360 derece geri-beslemede diğer önemli bir konu ise, bu konu aynı zamanda performans
yönetimi sisteminin de önemli bir tartışma alanını oluşturmaktadır, değerlendirme sonuçlarının
ya da sağlanan geri-beslemenin hangi amaçlarla kullanılacağıdır. Sadece kişilerin
performansını geliştirmeye yönelik olarak kullanılması hâlinde bu tür geri- beslemenin 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-beslemenin
sadece gelişim, 2-3 yıldan sonra hem gelişim hem de ödüllendirme amaçlı kullanılması
önerilmektedir.

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

7.5.1.5. Geri-Beslemenin Kişiye Sunuluş Şekli
360 derece geri-beslemede sorun yaratan diğer önemli bir husus da geri-beslemenin
sunuluş şeklidir. Bazı işletmelerde geri-besleme sadece yazılı olarak ya da elektronik ortamda
kişiye sunulmakta ve yüz yüze iletişim sürecinden taraflar yararlanmamaktadırlar. Oysa
kanımızca, yaklaşımın özellikle geliştirmeye yönelik amacı düşünüldüğünde, yalnızca yazılı
geri-beslemenin 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.

7.6. Değerlendirme Hataları
Performans değerlendirme yöntemlerinin birçoğu, değerlendiricilerin gözlem ve
kararlarında objektif ve ön yargısız 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.
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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.

7.6.1. 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 birtakım 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
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.

7.6.2. 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.
çıkar:

Olumlu/yüksek puan ya da derecelere yönelme genellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya


Astları tarafından sevilme arzusu,
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Değerlendirme mülakatlarında astları ile çatışmamak ve astın düşmanca hislere
kapılmasını önlemek,



Değerlendirme yapan diğer yöneticilerin daha yüksek puan vereceklerini düşünerek,
onların astlarının terfi, zam vb. 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:


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.
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7.6.3. 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.

7.6.4. 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.

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

7.6.6. Pozisyondan Etkilenme
Performans değerlendirmede bazı değerlendiriciler kişilerin bulundukları
pozisyonlardan etkilenerek, işletmede önemli kabul edilen iş ve pozisyonlardaki kişileri
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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.
 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

7.7. Performans Değerlendirme Yöntemleri
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.

7.7.1. Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemleri
7.7.1.1. 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
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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 subjektifleştirmekte ve karşılaştırma sayısını da hayli
artırmaktadır. Ayrıca sıralama yönetiminde kişiler sayısal olarak değerlendirilmedikleri için,
kişiler arası başarı farklılıklarının derecesinin anlaşılması ve bu verilerin ücret artışı, terfi vb.
kararlarda kullanılması güç olmaktadır.

7.7.1.2. 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

Orta

Düşük

Çok düşük

%20

%40

%20

%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 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, iş gücünde bu tür sınırlamalar
yaparak düşük puan verme konusunda değerlendiricilerin yönlendirilmeleri, yöntemin
tutarsızlığına neden olmaktadır. Bu doğrultuda ABD’de çan eğirisi uygulamalarından
vazgeçildiği görülmektedir.
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7.7.1.3. 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.

7.7.1.4. 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.
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
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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
Herzaman
1
2
3
4
2. Astların fazla mesai yapmalarını istediği durumlarda, onların kişisel mazeretlerine duyarlı
ve anlayışlı davranır.
Asla
Herzaman
1
2
3
4
3. İş güvenliği gereği uygulanan koruyucu araç/gerecin daha rahatlıkla kullanılması için
astlarına önerilerde bulunur.
Asla
Herzaman
1
2
3
4
Şekil 10: 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
skalaları için belirtilmiş olan aynı yüksek maliyetli ve zaman alıcı olma sakıncalarını
taşımaktadır.
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 vb.) 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, kara kaplı defterine not
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alan birisi olarak algılayıp rahatsız olacağıdır. Ayrıca, kritik olayların kişilerin
performanslarında ne oranda etkili olduğu belirlenemediğinden, kişiler arası performans
farklılıklarını ortaya koymak da bu yöntemde kolay değildir.
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.

7.7.2. Güncel Performans Değerlendirme Yöntemleri
7.7.2.1. 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 yanı sıra, 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. 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
hâle 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.
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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 ön yargısız 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 hâline 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.
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.
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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, söz konusu 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
hâllerde, 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.
 Motive edici olmalıdır: Hedef kişiyi aşırı yorucu ve ulaşılması imkânsız 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.
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 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.

7.7.2.2. 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 yanı sıra
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 performansın (özellikle yöneticilerin) tanımlanması ve
geliştirilmesinde bir araçtır.
 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.
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 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



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 Performans Değerlendirmenin Geleneksel Performans
Değerlendirmeden Farkı
Yetkinliklere dayalı İKY’nin temel amacı üstün performansa yol açacak İKY süreçlerini
oluşturmak ve bunların başarı ile uygulanmasını sağlamaktır. 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
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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 besleme süreci de daha iyi
işlemektedir. Tablo 7’de bazı yetkinlikler davranış göstergeleri ile birlikte yer almaktadır.
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Tablo 7: Yetkinlikler ve Davranış Göstergeleri
Yetkinlik ve Tanımı

Davranış Göstergeleri

Bilgi alışverişini doğru kişilerle, doğru
iletişim araçlarıyla, zamanında ve eksiksiz yapar

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


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 içinde üstlendiği görev ve
sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine
getirir
Ekip çalışması: Belirlenen ortak değer
ve hedefler doğrultusunda diğer ekip
üyeleri ile uyumlu ve paylaşımcı bir
şekilde çalışarak ekibin motivasyonuna
ve performansına katkıda bulunur.


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 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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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 de 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
hâlindeki faktörler/yetkinliklerle değerlendirme yapmak, geri besleme almak ve vermek,
değerlendirme sonucunda gerekli gelişim planını düzenlemek kolaylaşmaktadır.

7.8. Performans Değerlendirme Görüşmeleri
İşletmelerde performans değerlendirmenin etkili olmasında en önemli evre
değerlendirme görüşmelerinin yapılması, diğer bir deyişle değerlendiren tarafından
değerlenene performansına ilişkin geri-bildirimin sunulmasıdır. Değerlendiriciler kâğıt - kalem
kullanarak ya da bilgisayar ortamında değerlendirme formlarını doldurduktan sonra,
değerlendirdikleri kişiler ile yüz yüze gelerek değerlendirmelerini paylaşırlar. Bu görüşmeler
aslında yöneticilerin koçluk rollerini etkinlikle uyguladıkları toplantılardır. Günümüzde
intranet ya da bilgisayar ortamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında da bu
görüşmelerin mutlaka yüz yüze yapılması gerekir. Bu toplantılarda sağlanan geri-bildirimler
yolu ile kişiler kendilerinden neler beklendiğini, beklenenlerle kendi çıktıları arasındaki farkı
anlarlar ve böylece taraflar arasındaki muhtemel algılama farklarından kaynaklanan belirsizlik
alanları da ortadan kalkmış olur.
Performans yönetimi değerlendiren ile değerlenen arasında sürekli geri-bildirim
olmasını gerektiren bir süreç olmakla birlikte, örgütlerde bu geri-bildirimin çoğu informel
ortamda sağlanır. İşletmeler oluşturdukları performans yönetimi sistemlerine ayrıca formel
değerlendirmelerin yapılması koşulunu da koyarlar. Böylece form doldurma işlemlerini
takiben, belirli şekil şartlarına uyarak yapılması gereken formel değerlendirme görüşmelerinin
süreç içinde yapılması da atlanmamış olur.
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Değerlendirme görüşmeleri değerlendiren ve değerlenen açısından çoğunlukla hiç de
kolay ve sorunsuz bir süreç değildir. Bazı yöneticiler özellikle olumsuz geri-bildirim verme
konusunda kendilerini tedirgin hissederlerken, değerlendirilenler de üstlerinin çoğunlukla
verdikleri geri-bildirimde yargılayıcı olduklarından ve yapıcı davranmadıklarından şikâyet
ederler. Aslında etkili koçluk becerilerini kullanan yöneticiler bu süreçten kişilerin
motivasyonlarının artırılması doğrultusunda yararlanabilirler.
Aşağıda değerlendiren ve değerlenenlerin görüşmelerde dikkat etmeleri gereken
hususlar belirtilmiştir:
Değerlendirenlerin sorumlulukları:
 Görüşme öncesi işletme tarafından verilen eğitimlere katılmalı, geri-bildirim ve
iletişim becerilerini geliştirmelidirler.


Görüşmenin yapılacağı gün ve saati kişilere önceden bildirmelidirler.

 Görüşme sırasında çalışanlarının katılımını sağlamaya özen göstermeli, yargılayıcı
olmaktansa görüşlerini ve eleştirilerini içinde yapıcı bir unsur içerecek şekilde sunmalıdırlar.
 Çalışanların bu görüşmelerde başarılarının ya da performanslarının güçlü
yönlerinden de bahsedilmesini arzu edeceklerini unutmamalı ve kendilerine pozitif geribildirim de vermelidirler.
 Değerlendirilenin performans yetersizlerinin nedenleri birlikte araştırılmalı,
sorunların nedenlerine uygun aksiyon planları geliştirilmeli ve kişinin bu planlara ulaşma
çabaları izlenmelidir.
Değerlendirilenin sorumlulukları:
 Değerlendirilen kişi de işletme tarafından yapılan açıklamalar ya da eğitimler yolu
ile performans yönetimi sisteminin işleyişini iyi anlamalı,
 Görüşmeye gitmeden önce kendi performansı hakkında objektif olarak kendini
değerlendirmeli,


Görüşme sırasında değerlendireni tarafsız ve ön yargısız olarak dinlemeli,



Açıklanmasını istediği hususlarda yöneticisine soru sormaktan çekinmemeli ve

 Performansının geliştirilmesi için belirlenen aksiyon planı doğrultusunda elinden
gelen çabayı göstermelidir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi değerlenenin de belirli sorumlulukları
olmakla birlikte, görüşmenin etkinliğinde en önemli rolü yönetici üstlenmiş olup, onun
sorumluluğunda gerçekleştirilecek bir dizi faaliyet, sürecin başarısını belirleyecektir. Bu
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nedenle, performans yönetiminde yöneticinin iletişim becerileri ve değerlendirme görüşmeleri
konusunda iyi eğitilmiş olmaları gerekmektedir.

7.9. Performans Yönetiminde Güncel Konular ve Gelişmeler
Günümüzde performans yönetimi çalışma yaşamının değişen koşullarından etkilenerek
karmaşık ve çok boyutlu bir hâle 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:
 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.
 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.
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.
 Performans yönetiminin yasal boyutu: 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı
İş Yasası’nın iş güvencesine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ülkemizde Performans
Yönetiminin yasal anlamda önem kazandığı görülmektedir. Söz konusu 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
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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.
 E-performans yönetimi: İşletmelerde çalışanlarla ilgili bütün bilgilerin elektronik
ortamda toplanması, işlenmesi ve çeşitli şekillerde analiz edilerek raporlanmasına olanak
sağlayan İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin bir alt sistemi de performans değerlendirme ya da
performans yönetimi sistemidir. Bazı işletmeler performans değerlendirme 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 İK kararları daha süratli ve etkin bir biçimde alınabilmektedir. Ancak
değerlendirilene verilecek geri-beslemenin yüz yüze gerçekleştirilmesi gereği hâlen önemini
korumaktadır.
Yukarıda kısaca ele alınan bu konuların dışında gerek uygulamacılar gerekse
akademisyenler artan rekabet koşulları ve iş gücü 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
Değerlendirme Görüşmeleri : Örnek Olay
Başarılı İşgören
“Akşam ayrılmadan on beş 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 saatindan on beş 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 yöneticisinin yanından ayrılırken hissettiği huzursuzluğunun nedenlerini
tartışınız?
2. Murat Bey performans yönetimi sisteminin uygulanması açısından hangi temel
hataları yapmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurlardan biri olan insan kaynağının
performansının belirlenmesi ve geliştirilmesi örgütsel hedeflere ulaşmak açısından her zaman
kritik bir konu olmuştur. Yöneticiler her ne kadar çalışanları gözlemleyip, onlar hakkında
kanaat sahibi olsalar da, kişilere ilişkin örgütsel kararların(ödüllendirme, eğitim ihtiyacını
belirleme, kariyer planlama, işten ayırma vb. kararlar) adil bir biçimde verilebilmesi için
işletmelerde biçimsel, sistematik performans değerlendirme sistemlerine ihtiyaç olduğu
kaçınılmazdır. İşletmeler bu ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarını değerlendirirken daha adil
ve objektif sonuçlara ulaşabilmek için çeşitli araçlar, yöntemler ve yaklaşımlar kullanmışlardır.
Günümüze kadar sürekli gelişim gösteren değerlendirme uygulamaları, gene de birçok sorunlar
içermekte ve etkili performans değerlendirme sistemlerini kurmak ve yürütmek işletmelerde
yöneticilere, insan kaynakları departmanlarına ve değerlendirilen kişiye çeşitli sorumluluklar
yüklemektedir.
Performans değerlendirme kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak
değil de dinamik bir süreç olarak ele alarak, çalışanların performanslarını planlama,
değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel
sistem, günümüzde Performans Yönetimi Sistemi olarak adlandırılmaktadır. 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.
İşletmeler etkinlikleri ve verimlilikleri açısından çalışanlarının sistematik ve bilimsel
bir biçimde değerlendirilmesini son derece yararlı gördükleri için bu konuda sürekli yeni
arayışlara girmişler ve uyguladıkları sistemleri geliştirme ve güncelleme yoluna gitmişlerdir.
Bu nedenle günümüze kadar bireysel performansın değerlendirilmesi konusunda çeşitli
yöntemler ve yaklaşımlar geliştirilmiş ve hâlen de geliştirilmektedir. Bugün hedeflerle ve
yetkinliklerle değerlendirme en yaygın olarak kullanılan iki yaklaşımdır. Her ne kadar bu iki
yaklaşım birbirlerinden bağımsız iki yaklaşım olarak tanımlansa da genel olarak işletmelerde
bunların ikisinin birlikte kullanımından oluşan karma bir değerlendirme sisteminin tercih
edildiği görülmektedir.
Günümüzde performans değerlendirme çalışma yaşamının değişen koşullarından
etkilenerek karmaşık ve çok boyutlu bir hâle dönüşmüştür. Daha etkili sistemler oluşturabilmek
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için uygulamacılar konu ile ilgili yeni arayışlara girerlerken, akademisyenler de bu doğrultudaki
çalışmalarını sürdürmektedirler. Bugün gerek uygulamacıları gerekse akademisyenlerin yoğun
bir biçimde ilgi duydukları ve üzerinde çalıştıkları başlıca konular arasında performans
değerlendirmenin örgütsel ve çevresel bağlamda ele alınışı, performans değerlendirmenin
stratejik niteliği, yasal boyutu ve e-performans değerlendirme sayılabilir.
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Bölüm Soruları
1) 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 saptanması
2) Amaçlara göre yönetim aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Planlama yaklaşımı
b) Ücret belirleme aracı
c) Hedef belirleme ve değerlendirme yaklaşımı
d) Performans yönetimi sisteminin belirli bir aşaması
3) Günümüzde işletmelerde en yaygın olarak kullanılan performans değerlendirme
yaklaşımı hangisidir?
a) Hedeflere dayalı yaklaşım
b) Faktörlere dayalı yaklaşım
c) Yetkinliklere dayalı yaklaşım
d) Hedef ve yetkinliklerden oluşan karma yaklaşım
4) Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biri değildir?
a) Kariyer planlama
b) Ücretlendirme/ödüllendirme
c) Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
d) İş yükü analizi
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5) Aşağıdaki yasalardan hangisinde performans değerlendirmenin yasal anlamda
önem kazandığı görülmektedir?
a) Sendikalar Kanunu
b) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
c) İş Kanunu
d) Anayasa

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)d, 5)c
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8. İŞ DEĞERLEMESİ



Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İş Değerlemesinin Tanımı ve Özellikleri
8.2. İş Değerlemesinin Amaçları ve Kullanım Alanları
8.3. İş Değerleme Süreci
8.4. İş Değerleme Yöntemleri
8.4.1. Sıralama Yöntemi
8.4.2. Sınıflandırma (Derecelendirme) Yöntemi
8.4.3. Faktör Karşılaştırma Yöntemi
8.4.4. Puan Yöntemi
8.5. İş Değerleme Sonucu: İş Yapısı (İş Hiyerarşisi)

246

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İş değerlemesini tanımlayıp amaç ve yararlarını belirtiniz.

2.

İş değerleme sürecinin başlıca aşamalarını açıklayınız.

3.

Sıralama yöntemine göre iş değerlemesi nasıl yapılır, açıklayınız.

4.

Puan yöntemine göre iş değerlemesinin nasıl yapıldığını anlatınız.

5.

İş yapısı ne demektir? İş yapısı, ücret yapısının oluşturulmasında nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Değerleme

İş değerlemesinin tanımı, özellikleri,
amaçları ve kullanım alanları hakkında
bilgi verebilmek

Okuyarak

İş Değerleme

İş değerleme sürecinin başlıca
aşamalarını açıklayabilmek

Okuyarak

İş Değerleme

Tüm iş değerleme yöntemleri hakkında
ayrıntılı bilgi verebilmek

Okuyarak

İş Değerleme

Puan yöntemini anlatabilmek ve puan
ölçeği oluşturabilmek

Okuyarak

İş Değerleme

İş değerlemesi sonucunda ortaya çıkan iş
yapısını ücret yapısının oluşturulmasında
kullanabilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


İş değerleme



Sıralama



Sınıflandırma



Faktör karşılaştırma



Puan



Anahtar iş
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Giriş
İş değerlemesi, işlerin göreli (nisbî) değerlerinin belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte önce
değerlenecek işler belirlenir, iş analizleri yapılarak bu işlere ait iş tanım ve gerekleri hazırlanır.
Daha sonra bu iş tanımları kullanılarak seçilen yönteme göre işler değerlenir.
Temel iş değerleme yöntemleri; sıralama, sınıflandırma (derecelendirme), puan ve
faktör karşılaştırma yöntemi şeklinde sıralanabilir. Bunlardan ilk ikisi, sayısal olmayan (nitel);
son ikisi ise sayısal (nicel) yöntemlerdir. Sayısal yöntemler, daha fazla emek ve uzmanlık
gerektirmekle birlikte, daha doğru değerleme imkânı sunar. Diğer yöntemlerse, fazlaca
uzmanlık ve maliyet gerektirmeyen basit yöntemlerdir. Ancak bu yöntemler, değerleme
hatalarına daha açıktır.
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, işlerin
değerine göre ücretlerin belirlenmesiyle “ücret adaleti” ve buna bağlı olarak da işgörenlerin
memnuniyet ve bağlılıklarının sağlanması hedeflenir.
İş değerlemesi sonunda, örgüt açısından göreli değerleri bakımından işlerin tek tek veya
gruplar hâlinde sırası elde edilir. Kısaca, “iş yapısı (hiyerarşisi) olarak adlandırılan bu
sıralamadaki her bir iş veya iş grubu için farklı ücret düzeyleri/aralıkları belirlenir”. Böylece,
işlerin değerine dayalı ücret yapısı oluşturulmuş olur. İşgörenlerin temel ücretleri, oluşturulan
bu yapıdaki ücret seviyeleri ve aralıkları esas alınarak belirlenir ve ayarlanır.
İş değerlemesi, bilimsel ve adaletli bir “işe dayalı ücretlendirme” için gerekli bir
çalışmadır.
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8.1. İş Değerlemenin Tanımı ve Özellikleri
Bilindiği gibi, örgütler, ortak amaca yönelik “iş”lerden oluşur. İş (job), bir işgören
tarafından üstlenilen ve bir unvan altında toplanan birbiriyle ilişkili görevler
topluluğudur. Örneğin, “muhasebe şefliği” ve “insan kaynakları müdürlüğü” farklı görevleri
içeren ayrı işlerdir. Diğer yandan, örgüt açısından her işin bir “değeri” vardır ve işlerin birbirine
göre değeri de farklılık gösterir. Herhangi bir işin değeri, o işin örgütün amaçlarına ulaşmasına
ve başarısına olan katkısını, işin örgüt açısından önemini ifade eder. İşgörenlere verilecek
ücretler, üstlendikleri işin değerine uygun olmalı, daha değerli işleri yapanların temel ücreti de
daha yüksek olmalıdır. Bu doğrultuda iş değerlemesi, işin değeri ile işin ücreti arasında akılcı,
adil ve sistemli bir bağ kurmaya yönelik bir çalışmadır
İş değerlemesi, işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin uyumlu olmasını sağlar.
Böylece, “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesi gerçekleştirilmiş olur.
İş değerlemesi, bir örgütteki “işlerin göreli değerlerini sistemli olarak belirleme
süreci” veya “iş yerindeki işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkarma amacına
yönelik sistematik bir yöntem” olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, işler bir veya birden fazla
ölçüte (faktöre, kritere) göre değerlenerek işlerin göreli değerleri ve işler arasındaki değer
farklılıkları 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 değerlemenin 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 ve işler arası değer farklılıkları
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 yargılama ve analizi içeren bir
süreçtir. İşlerin analizi ve tanımlaması ile değerlendirilmesinde analitik planlar ve araçlar
kullanılır.
Sistemli ve yapılandırılmış bir süreçtir: İş değerlemesi, değerleyicilerin
kullanacakları bir çerçeve sunma anlamında yapılandırılmış bir süreçtir. Değerleme yöntem ve
planları/ölçekleri şeklinde ortaya çıkan bu çerçeve, tüm değerleyicilerce kullanılan dil, kriterler
vb.nin ortak olmasını sağlar.
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İş değerlemede, işgörenlerden bağımsız olarak işler değerlenir. Bu nedenle, değerlenen
işlerde çalışan işgörenlerin nitelikleri ve performansları, iş değerlemede dikkate alınmaz

8.2. 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 planlaması, işgören seçimi, terfi, eğitim, kariyer
planlama, performans değerleme, iş güvenliği vb. insan kaynakları yönetimi işlevlerinde
kullanılabilecek yararlı bilgiler sağlamak.

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

Hazırlık ve planlama,

2.

İş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının hazırlanması

3.

İşlerin değerlenmesi

4. Değerleme sonuçlarının düzenlenmesi/kullanımı: İş yapısının ve ücret yapısının
oluşturulması/Kişilerin ücretlerinin bu yapıya göre belirlenmesi/ayarlanması.
İş değerlemesinin aşamaları Şekil 11’de verildiği gibi gösterilebilir:

Şekil 11: İş Değerleme Süreci

8.3.1. Hazırlık ve Planlama
Hazırlık ve planlama aşamasında, iş değerlemesinin “amaç ve kapsamı,
değerlendirme yöntemi ve faktörleri, proje organizasyonu ve görevlileri” belirlenir ve
diğer hazırlık çalışmaları yapılır.
1. Amaç ve Kapsamın Belirlenmesi: Yukarıda belirtildiği gibi, iş değerlemesinin
temel amacı, “işlerin göreli değerine uygun bir iş-ücret yapısını oluşturarak “eşit değerde işlere
eşit ücret” verilmesini sağlamaktır. Bunun dışında reorganizasyon vb. 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
değerlenebilir. İş sayısının az olduğu küçük işletmelerde ve sayısal olmayan iş değerleme
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bütün işlerin bir defada ve aynı yöntemle değerlenmesi
pekâlâ mümkündür. İş sayısı çok ise ve bu işler önemli farklılıklar gösteriyorsa, farklı iş
kategorileri için farklı iş değerleme çalışmalarının yapılması, daha uygundur.
Genellikle büyük örgütlerde, “büro/profesyonel (beyaz yakalı), üretim/operasyon (mavi
yakalı), yönetim gibi ana iş gruplarına dahil olan işler, ayrı değerlendirme ölçek veya planlarına
göre değerlenir. Çünkü özellikle belirli bir iriliğe ulaşmış işletmelerdeki işlerin içerik ve
gerekleri, ciddi farklılıklar gösterir. Bu nedenle tüm işlerin tek bir planla, bir defada ve aynı
faktörlere/ölçeğe göre değerlenmesi uygun olmaz.
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2. 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 yöneticileri
tarafından yapılması uygun olan bir iştir. 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 bir-iki 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.
3. Proje Organizasyonu ve Ekibi: İş değerlemesi, ne kadar yetkin olursa olsun tek
kişiye bırakılmaması gereken 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 yapılacak işlerin neler olduğuna
bakmak gerekir. İş değerlemesi kapsamında yapılacak işler; aşağıdaki şekilde
gruplandırılabilir:
 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 ciddi sakıncaları vardır: tarafgirlik; ücret, unvan 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 da 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.
254

 İşlerin değerlenmesi: İş tanımları ve seçilen yönteme göre, genellikle bir
“değerleyiciler kurulu” tarafından işlerin göreli değerlerinin belirlenmesini içerir.
 Değerleme sonuçlarının kullanılması: İş değerleme sonuçlarına göre iş ve ücret
yapısının oluşturulmasını içerir.
Değerleyiciler:
Değerleyici olarak görevlendirilecek kişilerde üç temel nitelik bulunmalıdır:
 Yeterli bilgi ve anlayış: Değerleyiciler; iş değerlemesi, yöntem ve faktörler,
değerlemede dikkate edilecek hususlar vb. konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip (veya bu
konularda eğitilebilir) olmalıdırlar.
 Nesnel değerleme/doğruluk niteliği: Değerleyiciler subjektif etkilerden uzak ve
tarafsız bir biçimde, işleri, iş tanım ve gereklerine dayalı olarak değerleyebilme yeteneğine
sahip olmalıdır.
 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 kurulu veya ekibi, gerekli niteliklere sahip üyelerin bulunması hâlinde,
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 değerlemesinin çoğunluğu işletme içinden seçilen ve 2-3’ü de dış
uzman üyelerden oluşan “karma bir ekip” tarafından yapılmasıdır.
4. Çalışma Programının Hazırlanması ve Eğitim: Hazırlık evresinde, görev alacak
kişilerin yapmakta oldukları olağan işleri de dikkate alınarak çalışma programının yapılması,
bu 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.
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8.3.2. İş Analizleri
İş analizleri incelenmeden önce konuyla ilgili bazı kavramların incelenmesi yerinde
olacaktır.
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
da kullanılır. Pazarlama, insan 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
grubudur.
İş analizleri ise 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.
İşlerin değeri; iş analizleriyle hazırlanan iş tanımları ve iş gereklerinde yer alan bilgiler
kullanılarak belirlenir. Bu nedenle, iş değerleme amacıyla hazırlanan iş tanım ve gereklerinde,
değerleme için gerekli bilgiler yer almalıdır.
İş analizleri (job analysis), iş değerlemesi 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 iş 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 değerlemede
kullanılacak iş tanımlarının işleri değerlemek için gerekli “değerlendirme faktörleri”yle ilgili
bilgileri de içermesi gerekir. Çünkü işler, geliştirilen ölçek veya planlara göre ve hazırlanan iş
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tanımlarındaki bilgilere dayalı olarak değerlendirilir. İş analizlerinde toplanan veriler, Tablo
8’de gösterildiği gibi gruplandırılabilir.
İş değerleme 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.
Tablo 8: İş Analizlerinde Toplanan Veriler
İŞLE İLGİLİ VERİLER
İş Kimliğiyle İlgili Tanıtıcı Veriler
İşin unvanı, bölümü, birimi,
Örgüt içindeki yeri,
İşte çalışan işgören sayısı,
İşin ücreti, iş grubu, kodu vb.

İş İçeriği
Görev ve sorumluluklar, faaliyetler, hareket
kısıtları, iş 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, Kişiler arası 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, resmî
kurum ve kuruluşlar, mesleki kuruluşlar,
sendikalar ve işgören grupları, sivil toplum
örgütleri, toplumla olan iş ilişkileri…

Kaynak: Milkovich ve Newman, 2002: 96
İş analizlerinde, esas olarak belirli görevleri içeren “işler” incelenir ve tanımlanır.
Ancak, daha ayrıntıya inilerek “görevler” ya da daha genel bir bakışla “iş aileleri” 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 yöntemlerine kıyasla puan ve faktör karşılaştırma yöntemleri için daha
ayrıntılı analiz ve tanımlara ihtiyaç vardır.

8.3.3. İşlerin Değerlenmesi
İşlerin değerlenmesi; “değerleyiciler tarafından, iş tanımları kullanılarak,
belirlenen yönteme göre” yapılır. Değerlemelerin 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 değerlemelerin bir
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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 planı (ölçeği) önceden üyelere dağıtılmalıdır.
İş değerleme
benimseyebilir:

kurulu

işleri

değerlerken

iki

temel

yaklaşımdan

birini

1. Önce her üye bireysel olarak işleri değerler, sonra bireysel 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, birkaç “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 değerlenmesi, aslında iş değerleme yöntemlerinin uygulanması ile
gerçekleştirilir. Temel/geleneksel iş değerleme yöntemleri; (1) Sıralama, (2) Sınıflandırma
(Derecelendirme), (3) Faktör karşılaştırma ve (4) Puan yöntemi, şeklinde sıralanır.

8.4. 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 değerleme yöntemleri,
1.

Sıralama (ranking),

2.

Sınıflandırma/derecelendirme (classification/grading),

3.

Faktör karşılaştırma (factor comparison) ve

4.

Puan (Faktör – puan (factor-point) yöntemi şeklinde sıralanabilir.

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 planı,
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.
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8.4.1. Sıralama Yöntemi
Sıralama yönteminde (ranking method), işler bir bütün olarak veya “işin önemideğeri” gibi genel bir faktöre göre, birbirleriyle kıyaslanarak sıralanır. 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 değerli (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 tekniğidir. Buna göre, her işin unvanı 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 kâğıt üzerinde yapmaya kıyasla daha esnek bir
yoldur.
İkili karşılaştırma (paired comparison)/eşleştirme yaklaşımında her bir iş diğer
işlerle tek tek karşılaştırılır ve bu karşılaştırmada hangi işin “daha değerli” olduğuna karar
verilir. “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 unvanı ve özet tanımı ayrı ayrı kartlara yazılır ve sonra
her karttaki iş, diğer tüm kartlardaki işlerle tek tek karşılaştırılarak değerlenir. Bu ikili
karşılaştırmalarda, “daha değerli/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 tekniğinde 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 9’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 söz konusu işaretler veya değerler toplanarak
ve toplamların büyüklüğüne göre işler sıralanarak değerlendirme tamamlanır.
Görüldüğü gibi, sıralama yöntemi, oldukça basittir; fazlaca analiz, zaman, uzmanlık ve
maliyet gerektirmez. Bu özellikleriyle sıralama yöntemi, iş sayısının fazla olmadığı, işler arası
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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.
Tablo 9: 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
Bununla birlikte, yöntemin belirli kısıtları ve zayıflıkları da vardır. İlk olarak, bu 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, unvan ve mevcut ücretlerinden
etkilenme olasılığı yüksektir. Sayısal sonuç vermediği için 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.

8.4.2. Sınıflandırma (Derecelendirme) Yöntemi
Sınıflandırma (grading, classification) yöntemi; işlerin önem ve değer bakımından
gruplandırılması (sınıflandırılmasını) ve derecelendirilmesini (kademelendirilmesini) içeren
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nitel (kalitatif) bir yöntemdir. “Önceden belirlenmiş dereceleme yöntemi” de denilen; 1909’da
E. O. Griffenhagen, 1922’de Carnegie Teknoloji Enstitüsü Personel Araştırma Bürosunca
geliştirilen ve 1923’te ABD hükûmetince uygulanan bu yöntemde, işler “iş tanımları ve sınıf
tanımlarının uygunluğuna göre” önceden belirlenen iş dereceleri veya sınıflarına
dağıtılmak suretiyle değerlenir. 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:
içerir:

Sınıflandırma yönteminde işlerin değerlenmesi, öz olarak aşağıdaki aşamaları

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 10’da bir
sınıflandırma planı 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 görevleri 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.
(Türkiye’de kamu kesiminde kullanılan “sınıflandırma” sistemi, iş değerlemeyle ilgili
olmayan, işleri “hizmet türlerine göre- yatay olarak- gruplandırma”yı içeren bir düzenlemedir.
)
Türkiye’de kamu kesimindeki “memuriyet işleri”nde çalışan kamu görevlileri için
uygulanan bu “sınıflandırma/dereceleme sistemi”, 1950’lerden itibaren ve en son 1990’lı ve
261

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 10: Bir İş Sınıflandırma Planı Örneği
İŞ SINIFI
NO

SINIF TANIMI

1.

Büyük ölçüde fiziksel nitelikli çok basit işler

2.

2-3 haftalık kısa bir eğitimden sonra yapılabilecek, birkaç 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 birkaç 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, birkaç 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,1991:160
Sınıflandırma Yönteminin Yarar ve Sakıncaları
Yöntemin uygulanması, anlaşılması ve anlatılması kolaydır. İşlerin değerlenmesi, kısa
sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilir. Çok sayıda işin değerlenmesi için de kolaylıkla
kullanılabilir. Değişen ve yeni işlerin sisteme göre değerlenmesine imkân veren bir esnekliğe
sahiptir.
Sınıflandırma yönteminin bazı sakıncalarıda vardır. Sınıf tanımlarının yapılması ve
işlerin genel bir-iki faktöre göre değerlenmesi güç olabilir. Yöntem, genel değerleme hatalarına,
ücret, kişilik, unvan etkisiyle yanlış değerlemeye açıktır. Ayrıca, özellikle çok sayıda nitelikli
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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 da mümkün olmayabilir. Bunların yanında, işler sınıflar (gruplar) olarak
sıralandığı için, bu yöntem işleri tek tek ücretlemeye uygun değildir.

8.4.3. Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Faktör karşılaştırma (factor comparison) yöntemi, sayısal bir iş değerleme yöntemidir.
Bu yöntem, puan ve sıralama yöntemlerinin bazı özelliklerinin birlikte kullanıldığı bir
yöntemdir.
Faktör karşılaştırma yöntemi, 1926’da Eugene Benge tarafından uygulanan ve özgün
hâlinde “beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları” faktörlerine
göre oluşturulan bir “faktör karşılaştırma (mukayese) 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 değerlemesi, aşağıdaki aşamalardan geçilerek
gerçekleştirilir:
a) İşlerin İncelenmesi (Analizi) ve Değerlendirme Faktörlerinin Seçilmesi: Diğer
yöntemlerde olduğu gibi, bu yöntemde de ilkin işler analiz edilir ve değerleme faktörleri
belirlenir ve tanımlanır. Faktör karşılaştırma yönteminde genellikle -özgün hâlinde- 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
değerleme komitesi, anahtar (mastar) işleri seçer. (Değerlenecek işlerin ¼’ü veya 1/3’ü anahtar
iş özelliği gösterebilir.) Bu yöntemde “anahtar (kilit, mastar) 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
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işler belirlendikten sonra bu işlerin tanımları, değerleme 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
hâlinde düzenlenir. Bu sıralamada, şu soruya cevap aranır: “(Örneğin, “beceri faktörü
açısından) gerekli beceri bakımından işler, en fazla gerektirenden en az beceri gerektirene
doğru nasıl sıralanır?”
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.
Tablo 11: Faktörlere Göre İş Sırası
FAKTÖRLER
İŞLER

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,1990:45

264

Tablo 12: Ücret Sırası Tablosu
FAKTÖRLER
İŞLER

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 iş ve ücret sıraları karşılaştırılır. Bu
karşılaştırmada, her bir faktörden iş ve ücret sırasının aynı olmasına bakılır. Her iki sırası aynı
olan işler belirlenir. Ayrıca, iki sıralaması 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
“değerleme 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 hâle 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 fikir birliği 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.
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
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.
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Tablo 13: Faktör Karşılaştırma Ölçeği
FAKTÖR KARŞILAŞTIRMA ÖLÇEĞİ
FAKTÖRLER
TL

BECERİ

….
8,50

ZİHİNSEL
ÇABA

BEDENSEL
ÇABA

……

…..

İ İşl. Elekt.

Meydancılık

İ İşl. Elekt.
Tornacılık

Montaj işçi.
…………

6,50
Marangoz

Marangoz

Meydancılık

Tornacılık

5,50

……….
….................

5,00

…………

4,50
Montaj işçi.

4,00
3,50

…..

Montaj işçi.

7,50

6,00

ÇALIŞMA
KOŞULLARI

……….

8,00

7,00

SORUMLULUK

Montaj işçi.

………….
……….

3,00
……….

2,50
Meydancılık

2,00

İşl. Elekt.

1,50
1.00
0,50

……….

Meydancılık
……….

…..
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8.4.4. 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 dünyada 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 işi 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 planda faktör
sayısının 10-15 civarında olduğu söylenebilir.
Puan yöntemine göre iş değerlemesi, 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 değerleme sürecinin özünde söz
konusu ölçeğin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgili faaliyetler vardır.
Puan yöntemine göre iş değerlemenin başlıca 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 (puanlandırılması) ve



Ölçek ve iş tanımları kullanılarak işlerin değerlenmesi.

Bu aşamalar, biraz daha ayrıntılı olarak, aşağıda açıklanmıştır.

8.4.4.1. İş Analizleri ve İş Tanımlarının Yapılması
Puan yöntemine 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, değerlenecek 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 de pek doğru olmaz. Bu yüzden, ilk aşamada, seçilecek belirli
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“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 nihai iş tanımlarınn oluşturulması, uygun olur.
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
gerekli bilgileri içerir şekilde daha ayrıntılı olarak hazırlanması gerekir.

8.4.4.2. Faktör-Puan Ölçeğinin Hazırlanması
İş Değerleme Faktörlerinin Seçilmesi ve Tanımlanması: Puan yönteminde değerleme
faktörlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, hayati bir öneme sahiptir. Çünkü işlerin göreli
değerleri, bu faktörler kullanılarak belirlenir. “Faktörler, değerlenecek işlerin hepsi için
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 koşullarıyla ilgilidir. 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, değerlemelerde
kullanılacak faktörler, belirlenir ve tanımlanır. Bir örgütte yer alan işler, birbirlerinden
oldukça farklı gruplar oluşturduklarından, bunların hepsinde aynı faktörlerin (ve aynı derece ve
ağırlıkların) kullanılması, doğru olmaz. Üretim, büro, satış, profesyonel ve yönetsel işlerin
(en azından işçilik işleri ile büro ve yönetim işleri’nin); farklı plan ve faktörlere göre
değerlenmesi daha uygundur.
Puan yönteminde faktörler, genellikle “ana ve alt faktörler” şeklinde iki kademeli bir
yapı arz eder. Gerek faktörlerin belirlenmesi ve tanımlanması gerekse faktör ve derecelerin
ağırlıklandırılması (puanlanması) 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 plan 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”,
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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
planlarda ek olarak “psikolojik çaba” vb. Faktörlerin kullanıldığına da tanık olunmaktadır.
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): “İlgili iş kapsamında maruz kalınan
çalışma ortam koşullarını ve ortamın işgörenler açısından içerdiği olumsuz-zararlıtehlikeli-zorluk oluşturan şartları ve etkilerini” 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 edilmelidir:
1.

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

2.

Faktörler, örgütün strateji ve değerlerine dayalı ve uygun olmalıdır.

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

Faktör sayısı, optimum olmalıdır.

5.

Faktörler, derecelere ayrılabilmeli, açık olarak tanımlanabilmelidir.

6. Her faktör, işin belirli ve ayrı bir özelliği ya da yönünü ölçmeli, birbirine geçişim
yapmamalıdır.
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7. Faktörler, ilgili taraflarca (yönetim, işgörenler, sendika tarafından) kabul edilir
olmalıdır.
Yukarıda sayılan hususlar arasında, özellikle kullanılacak faktör sayısının optimum
olması, değerlendirme planının 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 arz etmeyen ve işlerin tümü veya çoğunluğu açısından
geçerli olmayan ya da aynı düzeyde geçerli olan iş özellikleri, faktör olarak kullanılmamalıdır.

8.4.4.3. Faktör Derecelerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması
Kullanılacak ana ve alt faktörler belirlenip tanımlandıktan sonra, her bir alt faktörün
“dereceleri” belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.
Faktör derecesi, herhangi bir alt faktörün değerlenecek iş açısından “geçerlilik ve
gereklilik düzeyleri”ni ifade eder. Örneğin, “deneyim”(tecrübe) faktörünün dereceleri,
işlerin gerektirdiği deneyim sürelerine göre belirlenip tanımlanır. Buna göre, sözgelimi, 0-1
yıl, ilk derece; 10+ yıl da son derece olarak belirlenebilir.
Tablo 14: 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
gerektiren
işler

3-5 yıl
deneyim
gerektir
en 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 belirlenebilir. Örneğin,
“çalışma ortamı/koşulları” faktörü için çok farklı koşulların söz konusu olduğu “işçilik işleri”
için 5 derece; koşulların çok farklılık göstermediği “büro işleri” içinse 3 derece belirlenmesi
yoluna gidilebilir.
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Derece sayıları da işler arası farklılığı belirlemeye elverişli ve “optimum” olmalıdır.
Sayının gereğinden az olması, ölçeğin hassasiyet ve ayırt edicilik 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;
faktörlerin tümünün veya çoğunun “beş dereceli” olarak tanımlandığı planların ise
yaygın olduğu söylenebilir. Örneğin, Türk Metal Sanayi İş değerleme Sisteminde tüm
faktörler için beş dereceli bir ölçek kullanılmıştır.

8.4.4.4. Faktör ve Derecelerin Ağırlıklandırılması
“Ağırlıklandırma (weighting)”, faktörlerin ve derecelerin puan değerlerinin
belirlenmesini ifade eder. Ağırlıklandırma işlemlerinin tamamlanmasıyla, işlerin
değerlendirilmesinde kullanılacak “faktör-puan ölçeği” veya planı kullanıma hazır hâle
getirilmiş olur.
Faktör ve derece puanlarının belirlenmesi, yetkin (bir kişi veya) 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.
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 planlardan 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:
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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 –geriye doğru azalarak- 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 ise;(1)Aritmetik,
(2)Geometrik, (3) Düzensiz artış yaklaşımları benimsenebilir.
Tablo 15: Derece Puan Artış Yöntemleri
1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

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

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 15’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.
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Tablo 16: Faktör Puan Ölçeği (Planı)

ANA FAKTÖRLER

BİLGİ-BECERİ
(%42)

SORUMLULUK
(MESULİYET)
(%33)

ÇABA (%17.5)

İŞ

DERECE - PUAN

FAKTÖR
AĞIRLIĞI%

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

3,5

7

14

21

28

35

ALT FAKTÖRLER

KOŞULLARI (%7.5) Çalışma Ortam Şartları
TOPLAM

100

1000

Faktör ve derecelerin puanlarının belirlenmesi ile işlerin değerlenmesinde
kullanılacak “faktör-puan ölçeği” (planı) tamamlanmış olur. Bundan sonra, değerleyiciler
tarafından her bir iş, bu ölçeğe ve iş tanımlarına dayalı olarak aşağıda anlatıldığı şekilde
ayrı ayrı değerlendirilir. Tablo 16’da, büro ve idari işler için geliştirilmiş bir “faktör-puan
ölçeği” verilmiştir.

8.4.4.5. Ölçek ve İş Tanımları Kullanılarak 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, herhangi bir iş için, her bir faktöre ait en
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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 Avantaj ve Sakıncaları
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 yöntemidir.

8.5. İş Değerlemenin Sonucu: İş Yapısı (İş Hiyerarşisi)
İş değerlemesinin sonucunda, göreli değerlerine veya önem düzeylerine göre tek
tek veya gruplandırılmış hâlde, 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. Sıralama yönteminde, Tablo 17’de görüldüğü
gibi, iş sayısı kadar iş sırası elde edilir.
Tablo 17: İş Sırası Tablosu
İŞ SIRASI

İŞ UNVANI

1

Kalıp Ustalığı

2

Tesviyecilik

3

Elektrikçilik

4

Tornacılık

5

Kaynakçılık

6

Meydancılık

……

……
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Puan ve faktör karşılaştırma yöntemlerinde, işler, her işe ait puan veya para değerinin
büyüklüğüne göre sıralanır:
Tablo 18: İş Puan Listesi
SIRA NO

İŞ UNVANI

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.
Tablo 19: 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
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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 hâle gelir.
İş değerleme sonucunda elde edilen “iş yapısı” içindeki işler ve iş grupları için
mevcut örgüt içi ücretler ve piyasa ücret seviyeleri dikkate alınarak “uygun ücret
seviyeleri ve/ya aralıkları” belirlenerek “işe dayalı ücret yapısı” oluşturulur. Kişilerin
temel ücretleri de işleri için ücret yapısında belirlenen ücret seviye ve sınırları dikkate
alınarak belirlenir ve ayarlanır. (Yaygın olarak kullanılan bir ücret yapısı, aşağıdaki şekilde
verilmiştir.)

Şekil 12: Tipik Bir Ücret Yapısı: Braket veya Band Tipi Yapı
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 ve uygulanacağı “ücret
yönetimi” bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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Uygulamalar
İş değerleme üzerinde çok uzun zamandan beri çalışmalar yapılmaktadır. İlk kez 1871
yılında ABD’de kamu sektöründe uygulanmaya başlayan iş değerleme, daha sonra giderek
kamu kuruluşlarından özel kuruluşlara yayılmıştır. İş değerleme literatürüne klasik iş
değerleme yöntemleri olarak geçen dört yöntem, 1930 yılına kadar geliştirilen yöntemlerdir. En
çok uygulanan yöntem olan “Faktör-Puan” yöntemi ilk kez 1924’de Merill-R. Lotto tarafından
geliştirilmiştir.
1930 yılından sonra ABD’de sendikalaşmanın güçlenmesi, iş değerlemeye büyük önem
verilmesine neden olmuş ve bu dönemde iş değerleme bir yönetim aracı olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Avrupa’da ise yine bu yıllarda yayılmaya başlayan iş değerleme, ilk kez 1918
yılında İsviçre/Bally Ayakkabı Endüstrisinde uygulanmıştır.
Ülkemizde ise iş değerleme ilk kez 1948 yılında Karabük Demir-Çelik işletmelerinde,
daha sonra ise Sümerbank, Makine ve Kimya, Devlet Demir Yolları gibi kamu kuruluşlarında
uygulanmıştır. Daha çok yabancı uzmanların öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarda 1960
yılına kadar çok sayıda kamu kuruluşu tecrübe kazanmıştır. 1982 yılında Türkiye Metal Sanayii
İşverenleri Sendikası ile Türk Metal Sanayi İşçileri Sendikasının geliştirdikleri değerleme
planına dayanan iş değerleme çalışması ve bunun sonucunda toplu sözleşme ile bağıtlanan ücret
uygulamaları ülkemizde ilk ve dünyada ise sayılı uygulamaları olan işkolu düzeyinde iş
değerleme planının başarılı bir örneği olarak iş değerleme literatürüne geçmiştir. Türk Metal
Sanayi Sistemi uygulaması ülkemizde hem iş değerleme çalışmalarında mükemmel sistemi
arama çabasına son vermiş hem de bu çalışmaların işçi-işveren arasında olumlu ve dengeli bir
ortam geliştirilerek kabul edilip uygulanabileceğini göstermiştir.
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Uygulama Soruları
1.

İş değerlemesini tanımlayarak amaç ve yararlarını belirtiniz.

2.

İş değerleme sürecinin başlıca aşamalarını açıklayınız.

3. Dünyadan ve Türkiye’den iş değerleme uygulamalarına örnekler veriniz ve bu
uygulamaları anlatınız.
4.

Puan yöntemine göre iş değerlemesinin nasıl yapıldığını anlatınız.

5. Puan yönteminin aşamalarını sırasıyla gerçekleştirerek, puan yöntemine göre bir iş
değerlemesi ölçeği oluşturunuz.
6. Elde ettiğiniz iş yapısına (iş hiyerarşisine) dayalı olarak bir ücret yapısı nasıl
oluşturulabileceğini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş değerlemesi, işlerin göreli (nispi) önem ve güçlük düzeyinin belirlenmesine yönelik
çalışmaları kapsamaktadır. Bu süreçte öncelikle işler analiz edilip iş tanımları ve iş gerekleri
hazırlanmakta, sonrasında ise seçilen değerleme yöntemine göre iş tanımları da kullanılarak,
genellikle bir kurul tarafından, işler değerlenmektedir. İş değerleme sonucunda, önem
bakımından işlerin hiyerarşik olarak sıralanmasını ifade eden “iş yapısı” ortaya çıkarılmaktadır.
Temel iş değerleme yöntemleri; sıralama, sınıflandırma (derecelendirme), puan ve
faktör karşılaştırma yöntemi şeklinde sıralanabilir. Bunlardan ilk ikisi, sayısal olmayan (nitel);
son ikisi ise sayısal (nicel) yöntemlerdir. Sayısal yöntemler, daha fazla emek ve uzmanlık
gerektirmekle birlikte, daha doğru değerleme imkânı sunar. Diğer yöntemlerse, fazlaca
uzmanlık ve maliyet gerektirmeyen basit yöntemler olsa da değerleme hatalarına daha açıktır.
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, işlerin
değerine göre ücretlerin belirlenmesiyle “ücret adaleti” ve buna bağlı olarak da işgörenlerin
memnuniyet ve bağlılıklarının sağlanması hedeflenmektedir.
İş değerlemesi sonunda, örgüt açısından göreli değerleri bakımından işlerin tek tek veya
gruplar hâlinde sırası elde edilmektedir. Kısaca “iş yapısı (hiyerarşisi)” olarak adlandırılan bu
sıralamadaki her bir iş veya iş grubu için farklı ücret düzeyleri/aralıkları belirlenmektedir.
Böylece, işlerin değerine dayalı ücret yapısı oluşturulmuş olur. İşgörenlerin temel ücretleri,
oluşturulan bu yapıdaki ücret seviyeleri ve aralıkları esas alınarak belirlenmekte ve
ayarlanmaktadır.
Esas olarak adil bir ücret yapısının oluşturulması amacına yönelik olan iş değerlemesi,
bilimsel ve adil bir ücret yönetimi sisteminin kurulması açısından öncelikli ve alt yapı
niteliğinde bir çalışmadır.
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Bölüm Soruları
1) İş değerlemesinin en uygun tanımı aşağıdakilerden 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.
2) İş değerlemesi, çoğunlukla hangi amaç için yapılır?
a) İş tanımları ve iş gereklerini hazırlamak için
b) İşgörenlerin eğitim ihtiyacını belirlemek için
c) İşgörenlerin başarı düzeylerini belirlemek için
d) İşlerin göreli önemiyle uyumlu ücretlendirme için
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
4) Aşağıdakilerden hangileri, sayısal olmayan iş değerleme yöntemleridir?
a) Sıralama-sınıflandırma
b) Sıralama-Puan
c) Sınıflandırma-faktör karşılaştırma
d) Sıralama-Faktör karşılaştırma

281

5) Hangi yöntem, işlerin tek tek ücretlendirilmesine uygun sonuç vermez?
a) Sıralama
b) Sınıflama
c) Puan
d) Faktör karşılaştırma

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)a, 5)b
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9. ÜCRET YÖNETİMİ



Bu bölüm Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ücretin Tanımı ve Önemi
9.2. Ücret Kavramları
9.3. Ücret Bileşenleri
9.4. Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
9.5. Ücret Politikaları
9.6. Ücret Yapıları
9.6.1. İş Değerlemesi ve Ücret Araştırması
9.6.2. Yeni İş ve Ücret Yapısının Oluşturulması
9.6.3. Ücret Yapısının Uygulanması
9.6.4. Ücret Yapısının Devamlılığının Sağlanması
9.7. Ücret Sistemleri
9.7.1. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri
9.7.2. Özendirici Ücret Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplam ücret, hangi bileşenlerden oluşur? Temel ücret bileşenlerinin başlıca
özellikleri nelerdir?
2.

Ücret yönetimini tanımlayınız ve başlıca amaçlarını belirtiniz.

3.

Ücret yönetimi sürecinin başlıca aşamaları nelerdir? Açıklayınız.

4.

Ücret yapısını tanımlayınız ve başlıca ücret yapılarını açıklayınız.

5. Özendirici (teşvikli) olan ve olmayan ücret sistemleri arasındaki farklılıkları
belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ücret

Ücreti tanımlayabilmek, ücretin
önemi, ücret kavramları ve ücret
bileşenleri hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

Ücret Yönetimi
Sistemi

Ücret yönetimi sistemi ve sürecini
tanımlayabilmek, sürecin başlıca
aşamaları hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

Ücret Politikaları

Ücret politikaları hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

Ücret Yapıları

Ücret yapıları hakkında bilgi
verebilmek, iş değerleme ve ücret
araştırması sonuçlarına göre farklı
türlerde ücret yapıları kurabilmek,
kurulan yapının devamlılığını
sağlayabilmek

Okuyarak

Ücret Sistemleri

Zamana dayalı ve özendirici ücret
sistemleri hakkında bilgi
verebilmek, farklı ücret sistemlerine
Okuyarak
yönelik hesaplamaları yapabilmek,
konuyla ilgili problemleri
çözebilmek
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Anahtar Kavramlar


Ücret



İş değerleme



Piyasa ücret araştırması



Ücret yapıları



Braket (band) tipi yapı



Ücret sistemleri
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Giriş
Ücret, işgörenlerin emeklerinin karşılığı olarak aldıkları tüm maddi (ayni ve nakdi)
karşılıkları kapsar. Ücret, çoğu durumda çeşitli bileşenlerden oluşan bir toplamı (paketi) ifade
eder. Toplam ücret; temel(kök) ücret, değişken ücret ile ek yarar ve sosyal yardımlardan oluşur.
Ücret; örgütler/işverenler, işgörenler, hükûmet, toplum açısından önemli bir olgudur.
Ücret yönetimi (ücretlendirme), insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevidir.
Ücretlendirmede amaç, işletmenin amaç ve planlarını gerçekleştirmek için gerek duyulan sayı
ve nitelikte işgörenin işletmeye çekilmesi, bağlılık, tatmin ve motivasyonlarının sağlanması,
böylece performanslarının geliştirilmesidir. Ücret maliyetlerini kontrol ile yasal ve diğer
gereklere uymak da ücretlemenin amaçları arasındadır. Hizmet sektörünün gelişmesi, rekabetin
artması gibi birçok değişme, ücret yönetiminin önemini artırmaktadır.
Ücret yönetimi; işletmenin amaç ve stratejilerine uygun bir “ücret yönetimi sisteminin”
(ÜYS) kurulması, uygulanması ve kontrolü aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu süreçte, önce
temel ücret politikalarının ve yapısının oluşturulması, ücret sistemlerinin tasarımlanması,
ücretleme konusundaki görevlerin belirlenmesi ile ÜYS kurulur; sonra da oluşturulan ücret
yönetimi sisteminin uygulanması ve kontrolüyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilir.
Ücret politikaları, ücretlendirmeyle ilgili karar ve uygulamalarda esas alınacak ilkeleri
içerir. Örneğin, “yüksek ücret politikası”, ücretleri belirleme ve artış kararlarının, ortaya
çıkacak ücretlerin piyasa ortalamasından yüksek olacak şekilde verilmesini emreder. Ücret
politikaları, örgütün genel amacı ile strateji ve politikalarına uygun olmalıdır.
Ücret yapıları, temel ücret düzeyleri ve farklılıklarını belirleyen plan veya
düzenlemelerdir. Bu yapılar, “işin veya kişinin değerine ya da her ikisine dayalı olarak
tasarlanabilir. İşe dayalı yapılarda, kişilerin temel ücretleri üstlendikleri işin değerine göre
farklılaşır. Kişiye dayalı yapılarda ise, ücret farklılıkları, kişilerin sahip oldukları beceri ve
yetkinliklere dayanır. Bireysel ücretlerin, hem işin değerine hem de kişinin beceri ve
yetkinliklerine göre farklılaştığı “karma yapılar” da vardır. Uygulamada yaygın olan “braket
veya band tipi ücret yapıları”, hem işin değerine hem de kişinin değerine göre ücret
farklılaştırmasına imkân veren yapılardır. Bir işe veya iş grubuna ait taban ücretin “işin
değeri”ne göre belirlendiği ve işgörenin beceri ve yetkinliklerine göre taban ve tavan ücret
sınırları arasında ücret farklılaştırmasının yapılabildiği bir band (braket) yapısı, karma bir yapı
olarak ortaya çıkar. Ücret yapıları, ücret adaletini sağlamak bakımından önemli araçlardır.
Ücret sistemleri, bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine dair planlar veya
düzenlemelerdir. Bu planlar kullanılarak, işgörenlerin dönemlik ücretleri hesaplanır ve ödenir.
Ücret sistemleri, özendirici (teşvikli) olan ve olmayan sistemler şeklinde iki gruba ayrılabilir.
Özendirici olmayan sistemlerde, kişilerin çalışma süreleri esas alınır ve performanslarına pek
bakılmaz. Özendirici sistemlerde ise, kişilerin performansı temel veya önemli bir belirleyicidir.
Örneğin, akord ve primli sistemlerde, belli bir sürede daha yüksek performans gösterenlerin
ücretleri daha yüksektir. Mümkün olan durumlarda, performansı da dikkate alan teşvikli
sistemlerin uygulanması, hem işgörenlerin hem de işverenlerin yararına sonuçlar verecektir.
288

Tüm paydaşların yararı açısından, ücretlerin hem işin değerine hem de kişinin
(potansiyel ve performans) değerine uygun olması gerekir.
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9.1. Ücretin Tanımı ve Önemi
Ücret, “karşılık, bir iş karşılığı verilen şey, kira, sevap, ödül, ücret, ücretle çalışan”
gibi anlamlara gelen Osmanlı Türkçesindeki “ecir” sözcüğünden türemiş olup; kısaca “emeğin
bedeli” veya “çalışmanın karşılığı olarak emek sahibine sağlanan yararlar” olarak
tanımlanabilir. Ücret; İngilizcede “wage”; Fransızca’da “salaire”; Almancada “Lohn”
kavramlarıyla ifade edilir. Ayrıca, İngilizcede “pay(ment)” (ödeme), “wage” (ücret), “salary”
(maaş), “reward” (ödül) sıkça kullanılan ücret terimleridir. Türkçede “maaş, aylık, haftalık,
gündelik (yevmiye)” vb. ücret yerine kullanılan terimlerdir. Dilimizde ücret haddi-geliri,
brüt-net ücret, parasal-gerçek ücret, asgari ücret gibi başkaca ücret kavramları da
vardır.
İktisat açısından ücret, üretim faktörlerinden “emeğin fiyatı, bedeli (karşılığı)” olarak
tanımlanır. Tarihsel süreç içinde “girişimciliğin” sermaye / işletme sahipliğinden ayrılmış 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 hukukunda ücret, “işçinin iş sözleşmesinden doğan hakkı” olarak kabul edilir.
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 ücret,
“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 maddi
kazançlardır” şeklinde tanımlanabilir.
Ücret; işverenler, işgörenler, ortaklar, hükûmet, toplum ve ekonomi; kısaca, ilgili
tüm taraflar açısından önemlidir. İşverenler veya yönetim açısından ücret; örgütsel
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stratejileri uygulamak ve amaçlara ulaşmak için katlanılması gereken önemli bir gider veya
maliyettir. 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. 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. Hükûmetin ekonomik ve sosyal
politikaları açısından da ücretler, önemli bir araçtır. Asgari 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
ücretler, toplumun yaşam ve refah düzeyi, ekonomik canlılık, sektörlerin ve ekonominin
rekabet gücü, ekonomik ve toplumsal istikrar, gelir dağılımı vb. konular açısından 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.

9.2. 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, buna ek olarak ödenen diğer tüm bileşnlerin
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
“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.
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.
Asgari Ücret: Asgari ücret (AÜ), emekçinin (ve ailesinin) geçimini asgari seviyede de
olsa karşılamaya yetecek ve belirli bir piyasa veya ortamda verilebilecek en düşük ücret
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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
hükûmet (devlet) temsilcilerinden oluşan 15 kişilik “asgari ücret tespit komisyonu”
tarafından, en geç iki yılda bir, 16 yaşından büyük ve küçük olanlar için iki düzeyde ve günlük
olarak belirlenir.

9.3. Ücret Bileşenleri
En geniş anlamda ücret, istihdam karşılığında örgüt tarafından işgörenlere sağlanan
maddi olan ve olmayan tüm ödüller veya yararlar olarak tanımlanabilir. Ancak, uygulamada ve
ilgili yazında ücret, daha dar olarak, “para ve para olarak ölçülebilen, ifade edilebilen
maddi (nakdi ve ayni) karşılıklar” olarak tanımlanır.
Ücret, çoğunlukla, gerek hesaplanma ve ödenme biçimi gerekse nitelik
bakımından farklı bileşenlerden oluşan bir toplam veya pakettir. Ücret paketinin (toplam
ücretin) başlıca bileşenleri, (1)Temel (Kök)Ücret, (2)Değişken ücret (performans ücreti),
(3)Ek yararlar, (4)Sosyal yardımlar şeklinde sıralanabilir.

Şekil 13: Ücretin Bileşenleri

292

9.3.1.Temel Ücret
Temel ücret ya da maaş, genellikle işgörenin üstlendiği işin değerine, bazen de sahip
olduğu beceri ve yetkinliklere göre belirlenen ve çoğunlukla –belirli bir dönem boyuncagaranti 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 kişinin üstlendiği işin değerine göre belirlenmesi tavsiye edilir. Böylece, “eşit
değerde işleri” yapan işgörenlerin “aynı veya benzer temel maaşı” alması sağlanmış olur.
Bunun yanı sıra, çoğu durumda, işin değeri yanında, işgörenlerin kıdem, liyakat, ek beceri
ve yetkinliklere sahip olmaları gibi durumlar da temel ücret düzeylerini etkiler.

9.3.2.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 (veya çıplak) 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.

9.3.3. Ek Yararlar
Ek yararlar (fringe benefits); doğrudan(çıplak) ücrete ek olarak işgörene sağlanan
menfaatlerdir. Kâr payı, ikramiye, yemek, yiyecek, konut/kira, ulaşım yardımı, yabancı dil
ücreti, iş güçlüğü, makam vb. tazminatı vb. şeklinde sağlanan yararlar, ek ücretlerin tipik
örnekleridir. İmtiyazlar, özellikle üst düzey yöneticilere sağlanan ilave özel imkân ve
ayrıcalıklardır. Bunlar, özel araba, telefon, konut (lojman), dinlenme odası, özel otopark vb.
şeklinde olabilir. Ek yararların işin ve işgörenin değeriyle ilişkisi, temel ve değişken ücrete
kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle, ek yararlar, “dolaylı ücret” bileşenleri arasında
sayılır.

9.3.4.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
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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 da 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
bileşenlerinden “yemek veya taşıma hizmeti”nde genellikle pek bir farklılaşma olmaz.

9.4. Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
9.4.1. Ücret Yönetimi
Ücret yönetimi, işgörenlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesiyle ilgili
planlama, 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.

9.4.2. Stratejik Ücret Yönetimi
Stratejik ücret yönetimi (SÜY), “stratejik insan kaynakları yönetimi” (SİKY)nin bir
uzantısı olup, kısaca, ücretlemeye dair işlerin stratejik bir yaklaşımla 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.
SÜY’de, örgütün rekabet üstünlüğü kazanması ve sürdürmesine yardım edecek
ücretleme kararları üzerinde odaklaşılır ve aşağıdaki konular ön plana çıkar:
a. İşletme içi eşitlikten çok piyasaya uyuma daha fazla önem verilmesi,
b. Birey veya takım performansına bağlı değişken ücretlerin artan rolü,
c. Bireysel başarıların tanınması ve ödüllendirilmesine verilen önemin artması,
d. Geleneksel (dar dereceli) ücret yapıları yerine geniş band yapısı ve
e. Odağı işten bireye çeviren yetkinliğe dayalı ücretleme.
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9.4.3. Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
Ücret yönetimi, sistem ve süreç olarak ele alınabilir. Sistem olarak ücret yönetimi,
örgütün İKY sisteminin bir alt sistemidir. Her sistem gibi, ücret yönetimi sistemi (ÜYS) de
çeşitli alt sistemlerden oluşur ve bir çevre ile etkileşim içindedir. ÜYS, basitçe Şekil 14’de
olduğu gibi gösterilebilir:

Şekil 14: Ücret Yönetimi Sistemi
Ücretlendirmeye ilişkin planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol aşamalarını
kapsayan ücret yönetimi sürecinin özünde, Ücret yönetimi sisteminin oluşturulması ve
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 15’de verilen ücret yönetimi sürecinin başlıca aşamaları, aşağıda öz olarak
açıklanmıştır.
5) Ücret yönetimi sisteminin oluşturulması, ücret yönetimin temel aşamalarından
ilki olan bu aşamada 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.
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b) Temel ücret yapısının oluşturulması: Bu adımda, işler ve işgörenler itibarıyla
temel ücret düzeylerinin ve farklılıklarını tanımlayan ücret yapısı oluşturulur. Ücret
yapısının oluşturulması, ÜYS’nin oluşturulmasında öncelikli ve alt yapısal bir öneme sahiptir.
Ücret yapıları, genellikle iş değerlemesi ve ücret araştırması verilerinden yararlanılarak
oluşturulur.
c) Ücret sistemlerinin oluşturulması: Ücret sistemleri, ödeme dönemleri (örneğin
aylar) itibarıyla bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenleme veya
planlardır.
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.
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Şekil 15: Ücret Yönetimi Süreci (Acar©,2008)
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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.
Ücret yapısına ilişkin uygulama;
 Mevcut (düşük ve yüksek) ücretlerin öngörülen yeni yapıya uyumunun sağlanması,
 Ücret tespit, 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 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.
ÜYS’nin temel unsurları olan amaç ve politikalar, ücret yapıları ve ücret sistemlerinin
oluşturulması ve uygulanmasına dair hususlar, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

9.4.4. Ücret Yönetiminde Amaç ve Politikalar
Ücret yönetiminde de amaç ve politikalar önemli bir role sahiptir.
Ücret Yönetiminin Amaçları
Amaçlar, ücretleme yoluyla ulaşmak istediğimiz durumları, elde etmek istediğimiz
sonuçları ifade eder. Ücret yönetiminin genel amacı; “ücretleme yoluyla örgütün
başarısına ve rekabet üstünlüğü kazanmasına katkı sağlamak” olarak ifade edilebilir.
Buna bağlı alt amaçlar ise şunlardır:


Örgütün ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte işgörenleri işletmeye çekmek,



Bu işgörenlerin tatmin ve bağlılığını sağlamak (elde tutmak),



İşgörenleri motive ederek performanslarını korumak ve artırmak,



Ücret maliyetlerini kontrol etmek,



Yasal, çevresel vb. gereklere uymak.
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9.5. Ücret Politikaları
Politikalar, amaçlara ulaşmaya çalışırken nasıl davranacağımızı belirleyen
ilkelerdir. Ücret politikaları da ücret yönetimi sürecinde karar verici ve uygulamacılara yol
gösterirler. Örneğin, “yüksek ücret politikası”, işletmedeki ücret seviyelerinin “piyasa
ortalamalarının üzerinde olması”nı, ücret tespit ve artışlarında buna uygun davranılmasını
öngörür. Politikalar, ücretlendirme sürecindeki önemli konularla ilgili olmalı, ayrıca, örgütün
bütününe ve insan kaynakları yönetimine dair amaç ve politiklarına uygun olmalıdır.

9.6. Ücret Yapıları
ÜYS’nin temel bileşenlerinden biri olan ücret yapıları, temel ücret düzey ve
farklılıklarının nasıl olacağını gösterir. 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
yapıları; ücret adaletini, işgörenlerin tatmin ve motivasyonunu sağlamak açısından da önemli
bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, uygun ücret yapılarının oluşturulması ve uygulanması, ücret
yönetimi sisteminin başarısı için hayati öneme sahiptir.
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 işin ve kişin değerini
birlikte hesaba katan “karma yapıları” benimseyebilir.

9.6.1. Ücret Yapısının Oluşturulması
Ücret yapısı, aşağıdaki üç temel konuda verilecek kararlara göre oluşturulur:


Ücret farklılıkları için esas alınacak ölçütün ne olacağı



Ücret derece veya düzey/kademe sayısının ne olacağı



Düzeyler arasında ve içinde ücret farklılıklarının ne kadar, nasıl olacağı

İlk konu, ücret farklılıklarında “işin değeri”nin mi, “kişilerin değeri”nin mi esas
alınacağı ile ilgildir. Buna göre ücret yapıları,“işe dayalı” ve “kişiye (beceri ve yetkinliklere)
dayalı yapılar” diye ikiye ayrılır. İşe dayalı yapılar, iş değerlemesi ile “işlerin göreli
değerleri”nin belirlenmesi, temel ücretlerin de işin değerine göre farklılıştırılması suretiyle
oluşturulur.
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Kişiye dayalı yapılar ise, beceri ve yetkinlik analizleri ile beceri/yetkinlik kademeleri
belirlenerek ve her bir kademe için farklı temel ücretler belirlenerek oluşturulur. İşe dayalı
ücret yapıları, hem daha eski hem de daha yaygındır.
İkinci konu, ücret yapısında kaç farklı ücret seviyesinin bulunacağıdır. 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.
Üçüncü konu olan “düzeyler arası ücret farkları”, az veya çok, sabit veya değişken
olabilir. Düzeyler arası ücret farkı az olduğunda “basık”; çok olduğunda ise “dik” bir ücret
yapısı ortaya çıkar. Uygulamada, birbirini izleyen düzeyler arası ücret farkının oran olarak
sabit, üst kademlere çıkıldıkça tutar olarak artan bir özellik göstermesi, yaygındır.

9.6.2. Kişiye Dayalı Ücret Yapıları
Kişiye dayalı ücret yapıları, işgörenlerin sahip oldukları beceri ve yetkinliklere
göre temel ücretlerin farklılaştırılmasını içerir. Geleneksel Çırak-Kalfa-Usta
hiyerarşisinin günümüzdeki uzantısı olan bu yeni yapı türü, özellikle işgörenlerin sahip
oldukları beceri ve yetkinliklerin ve bunları geliştirmelerinin ödüllendirilmek istendiği
durumlara uygundur. Kişiye dayalı yapıların oluşturulması ve uygulanması, öz olarak aşağıdaki
şekilde gerçekleştirilir:
 Beceri/yetkinlik analizleri ile, örgütte varolan işlerin gerektirdiği beceri ve
yetkinlikler belirlenir, tanımlanır.
 Tanımlanan beceri ve yetkinlikler kademelendirilerek “beceri ve yetkinlik yapısı”
(kademeleri) oluşturulur.
 Her beceri ve yetkinlik kademesi için ücret düzey ve aralıkları belirlenerek
(genellikle “geniş band” tipi) “ücret yapısı” kurulur.
 İşgören performans değerleme, eğitim başarısının değerlendirilmesi ve
belgelendirme yoluyla işgörenlerin sahip olduğu beceriler bakımından hangi yetkinlik
düzeyinde olduğu belirlenir ve ücretleri uygun oldukları yetkinlik kademesi için
öngörülen seviye ve aralıklara göre ödenir.

9.6.3. İşe Dayalı Ücret Yapıları
İşe dayalı ücret yapılarında temel ücretler, işlerin göreli değerine göre
farklılıklaşır. Oldukça köklü ve yaygın olan bu yapılarda, işgörenin temel ücreti, üstlendiği
işin değerine göre değişir. İşe dayalı yapıların oluşturulması ve uygulanması, öz olarak
aşağıdaki adımları içerir:


İş analizleri yapılarak iş tanım ve gereklerinin hazırlanması,
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İş değerlemesi yoluyla işlerin göreli değerlerinin belirlenmesi,

 Göreli değerlerine göre işlerin tek tek veya gruplanarak sıralanması suretiyle “iş
yapısının oluşturulması”,
 İşletme içi ücret analizleri ve piyasa ücret araştırmasıyla elde edilen verilerinden
yararlanarak her bir iş düzeyi için ücret düzeyleri ve aralıkları belirlenerek “ücret
yapısı”nın oluşturulması,
 Üstlendikleri işe bakarak işgörenlerin temel ücretlerinin yapıya göre belirlenmesi,
ayarlanması,
 Uygulama sonuçlarına ve meydana gelen değişmelere göre yapının güncellenerek
devamlılığının sağlanması.
Daha köklü ve yaygın olan işe dayalı ücret yapılarının nasıl oluşturulduğu ve
uygulandığı aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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Şekil 16: İşe Dayalı Temel Ücret Yapısını Oluşturma Süreci

9.6.3.1. İş Değerlemesi ve Ücret Araştırması
Sistematik açıdan, işe dayalı ücret yapısının oluşturulması için iki temel çalışmanın
yapılması gerekir. Bunlar; (1) İş değerlemesi ve (2) Ücret araştırmasıdır. İş değerlemesi ile,
işletmedeki işlerin göreli değerleri belirlenir. Ücret araştırmaları ile de benzer işlere ait
piyasadaki ücret düzeyleri belirlenir. Bu kapsamda, doğal olarak işletmenin mevcut ücret
düzeyleri ve yapısı da analiz edilir. Bu analizlerle elde edilen verilerden yararlanılarak,
işletmenin yeni ücret yapısı oluşturulur.

9.6.3.1.1. İş Değerlemesi
Ücret yapısının kurulması için yapılacak çalışmaların ilk adımı, belli yöntemlerle
belirlenen işlerin göreli değer veya önemlerine göre, tek tek veya gruplandırılarak
sıralanmasıdır. İşleri değerlerine göre sıralamak için de iş değerlemesi yapmak gerekir. “İş
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değerlemesi” bölümünde açıklandığı gibi, iş değerlemesi (job evaluation) ile iş yerindeki işlerin
göreli değerleri belirlenir, işler arasındaki değer (önem) farklılıkları ortaya çıkarılır ve iş yapısı
(job structure) oluşturulur. İşlerin göreli değerini gösteren iş yapısına göre de temel ücretler
farklılaştırılarak ücret yapısı oluşturulur.
İş değerlemesinde; işgörenler değil, işler değerlenir. Bu değerleme, iş analizi yoluyla
hazırlanan iş tanımları ve benimsenen değerleme yöntemine göre gerçekleştirilir. İşlerin
değerlenmesinde kullanılan temel yöntemler; (1)sıralama, (2)sınıflandırma, (3)faktör
karşılaştırma ve (4)faktör - puan yöntemidir.
Sıralama ve sınıflandırma yönteminde işler, bir bütün olarak karşılaştırılır veya sınırlı
bir iki faktöre göre sıralanır veya sınıflandırılır. Faktör karşılaştırma ve puan yöntemlerinde ise
beceri, çaba, sorumluluk, çalışma koşulları gibi başlıklar altında toplanan faktörlere göre
işlerin göreli değerleri belirlenir.
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, iş değerlemesinin sonucunda, göreli değerlerine
göre “iş sırası veya hiyeraşisi” elde edilir. İş hiyerarşisi, “iş yapısı“ olarak da adlandırılır ve
değerlenen işlerin önem ve güçlük bakımından nasıl sıralandığını gösterir. Bu sıralanma veya
hiyerarşi, ücret yapısının iki temel boyutundan birini oluşturur. İş yapısındaki her bir farklı
kademe için farklı ücret düzeyleri belirlenerek “ücret yapısı” oluşturulur.

9.6.3.1.2. Piyasa Ücret Araştırması
Piyasa ücret araştırması, belirli bir piyasadaki örgütlerin ücret politika, sistem ve
uygulamaları ile anahtar işlere ait ücret düzeylerine ilişkin veri toplama sürecidir. Ücret
araştırmalarının temel amacı, ücretlendirmeye ilişkin karar ve uygulamalarda piyasa
ücret verilerinden yararlanmaktır.
Piyasa ücret araştırmaları biçimsel (planlı) ve biçimsel olmayan şekilde yapılabilir.
Biçimsel araştırmalar; planlanma, veri toplama, analiz ve raporlama faaliyetlerinin sistemli
biçimde yapıldığı araştırmalardır. Sistemli/biçimsel araştırmalar, “özel araştırmalar”, “klüp
araştırması” ve “genel araştırmalar” şeklinde olabilir. Özel araştırmalar, örgütlerin kendileri
için yaptıkları veya yaptırdıkları ücret araştırmalarıdır. Klüp (grup veya dernek)
araştırması ise, genellikle aynı işkolunda faaliyette bulunan bir grup işletmenin standart
bir formata göre ve düzenli olarak ücret verilerini paylaşmalarını içerir. Ayrıca; çeşitli
kişi ve kuruluşlarca (kamu kuruluşları, meslek örgütleri, danışmanlık şirketleri vb.)
yapılan genele açık araştırmalardan da yararlanılabilir. Sistemli/biçimsel olmayan
araştırmalar ise, sosyal ve işle ilgili ilişkiler esnasında, düzensiz biçimde, ilgili kişi ve
kuruluşlardan ve kaynaklardan ücret bilgisi toplama şeklinde ortaya çıkar. Bu şekilde elde
edilen veriler, hem “ücret maliyetlerini kontrol etme” hem de “uygun işgörenleri cezbetme ve
elde tutma” amaçlarına hizmet edecek şekilde işletmenin ücret yapısı ve düzeylerini (yüksekdüşük-eşit ücret politikaları) oluşturmak için kullanılır.
Piyasa ücret bilgilerinin, kullanılabileceği bazı konular aşağıda verilmiştir:
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 İşletmenin ücret yapısı ve düzeylerini piyasa ücret verilerini dikkate alarak
belirlemek,


Başlangıç ücret düzeylerini belirlemek,



Ücret yapısını oluşturmak ve değiştirmek,



Ücret yapısı içindeki ilerlemeler için kabul edilebilir esaslar belirlemek,



Temel ücretleri ve teşvikli ücret unsurlarını gözden geçirmek,



Ek yararların çeşidine ve düzeyine karar vermek,



Ücret artış oranlarına karar vermek,



Ücretlendirmeye ilişkin diğer durumlar için bilgi edinmek.

9.6.3.2. Yeni İş ve Ücret Yapısının Oluşturulması
içerir:

İç ve dış eşitliği gözeten bir ücret yapısının oluşturulması süreci; aşağıdaki aşamaları


İşletmenin mevcut ücret doğrusunun çizilmesi,

 İş değerleme sonuçları ve piyasa ortalama ücretlerini kullanarak piyasa ücret
doğrusunun çizilmesi,
 İlk iki doğru karşılaştırılarak ve “yasal, ekonomik, sosyal vb. faktörler dikkate
alınarak işletmenin yeni ücret (politika) doğrusunun çizilmesi,
 Yeni ücret politikası doğrusu
aralıklarının/düzeylerinin belirlenmesi.

eksen

alınarak

ücret

derece

ve

Ücret yapısı, bir işletmedeki “ücret farklılıkları”nın ortaya çıkardığı bir olgu
olduğundan, her örgütün sistematik bir temele dayalı olan veya olmayan bir ücret yapısı vardır.
Bu nedenle, iş değerlendirmesine dayalı bir ücret yapısının oluşturulması, aslında mevcut
yapının “işlerin göreli değerleri”ne göre “yeniden düzenlenmesini” ifade eder. Bu yüzden
“yeni” ücret yapısının oluşturulması için önce mevcut yapının -ücret düzey ve farklılıklarınınortaya konulması ve incelenmesi gerekir.
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Şekil 17: İşletme – Piyasa ve Yeni Ücret Doğruları
İşletmenin “yeni ücret politikası doğrusu”, işletme içi mevcut ücret dağılımını /
yapısını temsil eden “ücret doğrusu” ve piyasadaki yapıyı temsil eden “piyasa ücret doğrusu”
ile diğer etkili faktörler dikkate alınarak çizilir. İşlerin göreli değerleri ve ücret ortalamalarına
göre çizilen bu doğru, yeni ücret yapısında iş kademeleri ve bunlara ait ücret düzeyleri ve
aralıklarının oluşturulmasında eksen/odak olarak alınır.
İş değerlemesi ve ücret araştırmalarıyla elde edilen verilere göre yeni ücret politikası
doğrusu belirlendikten sonra, sıra bu doğru esas alınarak yeni iş ve ücret yapısının
oluşturulmasına gelir. Yeni yapı, iş dereceleri (job grades) ve bunlara ait ücret
düzeyleri/aralıkları (pay rate/ ranges) belirlenerek oluşturulur. Kısaca, ücret yapısının
oluşturulması;
a.

İş yapısı veya hiyerarşisinin oluşturulmasını,

b. İş yapısındaki her bir düzey (tekil iş veya iş grubu) için ücret düzeylerinin
belirlenmesini içerir.

9.6.3.2.1. Ücret Yapısı Türleri
Ücret yapısı, temelde, ücret politikası doğrusu ile iş yapısı ve ücret düzeyleri veya
aralıklarının bileşkesidir. Buna göre, politika doğrusu odak alınarak düzenlenecek ücret
yapısını oluşturan “iş yapısı” ve “ücret düzeyleri” konusunda ikişer seçeneğimiz vardır: İş
yapısında, işler (a) tek tek mi yoksa (b) gruplandırarak mı sıralanacaktır? Her bir iş
düzeyine (a) tek bir ücret düzeyi mi, yoksa (b) Ücret aralığı mı öngörülecektir?
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Bu sorulara verilecek cevaplara göre, dört temel ücret yapısı ortaya çıkar:
a.
düzeyi

Nokta ücretleme (spot rate): Farklı değerdeki her bir işe ayrı ve tek bir ücret

b. Tekil iş ücret aralıkları (individual job range): Farklı değerdeki her bir işe ayrı
ücret aralığı
c.

Basamak tipi ücret yapısı: Her iş grubu için tek bir ücret haddi (seviyesi)

d. Braket, alan veya band tipi ücret yapıları: Her iş grubu için ücret aralıkları
İşlerin tekli sıraya konarak ücretlendirilmesi
ücretlendirilmesi ise “toplu ücretleme” olarak adlandırılır.

“tek

ücretleme”,

gruplanarak

Tablo 20: İş ve Ücret Yapısını Oluşturmada Temel Yaklaşımlar
İŞ YAPISI (HİYERARŞİSİ)
ÜCRETLEME

İşlerin Tek Tek
Sıralanması
(Tek Ücretleme)

Tek Bir Ücret
Haddi

Nokta Ücretleme

Basamak Tipi Yapı

Ücret Aralığı

Tekil İş Ücret
Aralıkları

Braket, Alan veya Band Tipi Yapı

İşlerin Gruplanırılarak
Sıralanması (Toplu Ücretleme)

9.6.3.2.1.1. İşleri Tek Tek Ücretlendirme: Tekli Ücret Yapıları
Tek ücretlemede, 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) ve (2) tekil iş ücret aralığı
(Indıvidual job range).
Nokta ücretlemede farklı değerdeki her bir iş için 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.
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Şekil 18: Nokta Ücretleme: Her İşe Tek bir Ücret Haddi
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. Bu
yapı, işin değeri dışındaki kişisel özelliklere göre ücret farklılıklarına izin verdiği için
diğerinden daha esnek ve kullanışlıdır.

Şekil 19: Her Bir İş İçin Ücret Aralıkları Öngören Yapı
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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
gibi nedenlerle pek kullanışlı değildir. “Nokta ücretleme”nin, işin değeri dışındaki faktörlere
göre ücret farklılığına izin vermemesi de ciddi bir eksikliktir. Bu nedenlerle, tek 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.

9.6.3.2.1.2. İşleri Gruplandırarak Ücretlendirme: Toplu Ücret Yapıları
Toplu (İşleri gruplandırarak) ücretlemede de iş grupları için tek bir ücret haddi mi, yoksa
ücret aralığı mı öngörüldüğüne göre iki tür yapı ortaya çıkar:
(1) Basamak tipi ücret yapısı,
(2) Braket(Band) tipi ücret yapısı.
(1) 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 200300 arasında olan işlerin ve bu işlerde çalışan işgörenlerin saatlik ücreti 10 TL, 301-400
arasında olanların ücreti 12 TL olarak belirlendiğinde, basamak tipi ücret yapısı ortaya çıkar.
Şekil 20: Basamak Tipi Ücret Yapısı
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Basamak tipi yapılar da her iş kademesinde bulunan herkese tek bir ücret/maaş düzeyi
öngördüğünden esnek ve kullanışlı değildir.
(2) Braket veya band tipi ücret yapılarında, belirli değer aralığına giren her bir iş
kademesi (job grade) için belirli ücret aralıkları (pay range) belirlenmiştir. Bu tür yapılarda,
belirli kademelerde yer alan işlerde çalışan işgörenlere, o kademeler için belirlenen taban ve
tavan ücret sınırları arasında farklı ücretler ödenebilir. Ücret aralıkları, her kademedeki işlerin
mevcut ücretleri ve piyasa ücret düzeyleri dikkate alınarak belirlenir. Bireysel ücret
farklılıkları; kıdem, performans, yetkinlik veya katkılarına göre ortaya çıkar.
Braket/band tipi yapılar, işin değeri yanında kişinin beceri ve yetkinliklerine göre
de kişiler arasında ücret farklılaştırmasına imkân verir. Bunun için bu yapılar, hem işin
hem de işgörenin değerine göre ücretlemeyi öngören “karma yapılar”dır. Bu ve diğer
nedenler yüzünden, yapılar içinde en yaygın olanı, her bir iş grubu veya kademesi için
belirli aralıklarda değişen ücretler verilmesini içeren “braket veya band” yapılarıdır.
Band Tipi Yapılarda Ücret Aralıkları
Ücret aralığı, belirli bir işe veya iş grubuna ait genellikle “orta nokta”ya (mid-point)
göre “taban” ve “tavan ücret sınırları”nın belirlenmesi ile ortaya çıkar. Ücret aralıklarının
sınırları, orta noktanın belirli bir oranda artırılması ve eksiltilmesi yoluyla tanımlanır. Örneğin,
bir işin saatlik kök ücretinin en az 16 TL ile en çok 24 TL arasında olmasını öngören bir ücret
aralığı; “orta noktanın +/- %20 si (20+4 veya 20-4)” şeklinde tanımlanabilir. (Ücret aralıkları,
taban veya tavan ücretler esas alınarak da belirlenebilir.)

309

Şekil 21: Braket (Band) Tipi Ücret Yapısı

9.6.3.2.1.3. Geniş Band Yapısı
Toplu ücretlemenin son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir türü olan “geniş band”
(broadbanding) diye adlandırılan ücret yapısı, aslında geleneksel “braket”lerin (dar
bandların) 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 yapısında; geleneksel ücret derece ve aralıkları; daha fazla işi ve ücret düzeyini içeren az
sayıda ve geniş bandlar içinde toplanır. Bu tür yapılarda, ücret sınıfları ve aralıkları
hiyerarşisinin daha az sayıda -genelde 4-5- geniş band hâlinde sıkıştırılması veya toplanması
söz konudur. Böylece her band, geleneksel yapılardaki birden fazla iş sınıfı ve ücret grubunu
kapsar. 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.
Geniş band yapısı, hem işe hem de kişiye dayalı yapılara uygulanabilir. Ancak,
geniş band yapısının daha çok kişiye, yani beceri ve yetkinliklere dayalı ücret yapılarında
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu tür yapılar; iş tanımlarının geniş, örgüt yapısının basık
(kademe sayısının az) olduğu, takım çalışmasının geçerli ve istenir olduğu, işgörenlerin beceri
ve yetkinliklerini geliştirmelerinin istendiği durumlarda uygulanabilir.
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Şekil 22: Geniş Band Yapısı

9.6.3.3. Ücret Yapısının Uygulanması
İş kademeleri için öngörülen uygun temel ücret seviyeleri veya sınırlarını gösteren ücret
yapısının oluşturulmasıyla, (işgörenler değil) işler ücretlendirilmiş olur. Yapının işgörenlerin
bireysel ücretlerine uygulanması da gerekir. Yapının uygulanması, iki başlık altında
gerçekleştirilen faaliyetleri içerir:
a. Mevcut Bireysel Ücretlerin oluşturulan yapıya uyumunun sağlanması,
b. Bireysel ücret tespit, teklif ve artışlarının yapıya uygun olarak yapılması.

9.6.3.3.1. Bireysel Ücretlerin Yapıya Uyumunun Sağlanması
Ücret yapıları, bireysel ücretlerin öngörülen düzeylerde/sınırlar arasında olmasını
sağlamak için kurulur. Ancak, çoğu durumda mevcut bireysel ücretler öngörülen yapıya tam
olarak uymaz. Bu nedenle, bireysel ücretlerin öngörülen yapıya uygun hâle getirilmesi için
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmesi gerekir:
 Mevcut bireysel ücretlerin öngörülen yapıya ne ölçüde uyup uymadığı analiz
edilerek, yapıya göre “düşük-yüksek ve uygun ücretler” belirlenir.
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 Uyumsuz (yüksek ve düşük) ücretlerin yapıya uyumu için yapılması gerekenler
planlanır, sonra da bu uyum planı uygulanır.
Bireysel ücretlerin yapıya uydurulması yanında “yapıya uygun olarak sürdürülmesi” de
gerekir. Yaygın olan ücret bandı veya aralığı içeren yapılarda, aynı işte veya iş kademesinde
yer alan bireyler, farklı ücret alabilirler. Bu nedenle, ücret farklılaştırmasının ve artışlarının
neye göre ve nasıl yapılacağı, ücret yapılarının uygulanmasında önemli bir konudur
İşgörenlerin mevcut ücretlerinin öngörülen yapıyla karşılaştırılmasını içeren
bireysel ücret analizlerinin başlıca amaçları, şunlardır:
 Mevcut ücretlerin yapıya uygunluğunu (yüksek, uygun ve düşük ücretleri)
belirlemek,


Oluşturulan yapının ve yapıya uyumun getireceği ek maliyeti hesaplamak,



Sapmalar ve ek maliyetlere göre yapıya nihai şeklini vermek,



Mevcut ücretlerin yeni yapıya uyumunu planlamak.

Fazlalık/
Eksiklik

Orta Nokta

Mevcut Ücret/

Mevcut Ücreti

İşgörenler

Öngörülen Sınıf
Ücreti (RÜ+/%20)

İş sırası / puanı
/ derecesi

İş Unvanı

İş Sıra/ Sınıf No

Tablo 21: Bireysel Ücretlerin Analizi İçin Bir Çizelge

2000

2500

3000

Ahmet Yıldız

2250

0,9

0

Elk.Ustb. 925

2000

2500

3000

Aydın Oğuz

1850

0,74*

150

...

.....

....

....

....

.....

.....

....

...

4

Mont.Ust. 680

1000

1250

1500

Hasan Doğan

1720

1,376**

20

1

Elk.Ustb.

2

925

.....

*Düşük Ücret; **Yüksek Ücret
Bu analizlerle belirlenen ve ücret aralıkları dışında kalan “yüksek” ve “düşük” ücretlerin
yeni ücret yapısına uyumu, çeşitli şekillerde sağlanabilir.
Yüksek ücretlerin yapıya uyumu için aşağıdaki yollara başvurulabilir:
 Yüksek ücretlere, bu ücretler öngörülen aralıklara girinceye kadar zam uygulanmaz
veya düşük zam yapılır. (Tavan ve taban ücretler, belli aralıklarla yükseltildiği için düşük veya
sıfır zam yapılan yüksek ücretler, belli bir süre sonra yapıya uygun hâle gelir.)
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 Yüksek ücretli işgörenlerden yükseltme için gerekli niteliklere sahip olanlar,
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 kullanılabilir:
 Düşük ücretler, derhâl 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.

9.6.3.3.2. Bireysel Ücret Farklılaştırması ve Dönemlik Ücret Artışları
Bireysel ücretlerin yapıya uydurulması yanında “yapıya uygun olarak sürdürülmesi” de
gerekir. Uygulamada yaygın olan “band/braket” tipi yapılarda, aynı işte çalışan
işgörenlerin ücretleri, işlerine ait tavan ve taban ücretler arasında, farklılaşabilir. Bu
yapılarda, bireyler arası ücret farklılaştırmasının ve ücret artışlarının neye göre ve nasıl
yapılacağı, önemli bir konudur.
Ücret aralığı (bandı) içinde ücret artışları ve farklılaştırması; (1)kıdeme, (2)
başarıya (performansa), (3) beceri ve yetkinliklere, (4) karma yönteme (birden çok
faktöre) göre yapılabilir.

9.6.3.3.2.1. Kıdeme Dayalı Ücret Artışı/Farklılaşması
Otomatik artış olarak da 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.
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Kıdeme dayalı artış, esnek olmaması ve başarıyı dikkate almaması yüzünden
eleştirilmektedir. Bu nedenle, bazı işletmelerde, kıdem artışının belirli ölçüde performans veya
liyakatla ilişkilendirdiği (kıdem zammı için en azından “yetersiz” performans
gösterilmemesinin şart koşulması gibi) uygulamalar devreye sokulmuştur.

9.6.3.3.2.2. Performansa (liyakate) Dayalı Ücret Artışı/Farklılaşması
Performansa dayalı ücret artışları, iki şekilde uygulanabilir:
1. Temel maaşta kalıcı artış,
2. Dönemlik-geçici- performans zamları.
İlkinde yapılan zam maaşı kalıcı olarak yükseltir. İkincisinde ise, performans artışı;
temel ücrette kalıcı bir yükselmeye yol açmaz, sonraki artış dönemine kadar ödenen bir ek
ödeme gibidir.
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 22’de verilen
performans artış cetvellerinden yararlanılabilir.
Tablo 22: Performansa Dayalı Ücret Artış Matrisi(Cetveli)
Performans Değerleme Sonucu

Artışa Konu Bireysel Ücretin
Yapı(band) İçindeki Konumu

Yetersiz

Zayıf

Orta

İyi

Pekiyi

Tavan Üstü

0%

0%

3%

4%

5%

4.Çeyrek

0%

0%

4%

5%

6%

3.Çeyrek

0%

0%

5%

6%

7%

2.Çeyrek

0%

1%

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 2’de görüldüğü gibi, performans düzeyinin
yüksekliği zam oranını artırıcı; mevcut ücretin (konumunun) yüksekliği ise zam oranını
azaltıcı bir etki gösterir.
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Yetersiz performans gösterenlerin ücretlerinde artış yapılmaması ile üstün performans
gösteren ve ortalamanın üstünde ücret alanlara göreli olarak düşük zam yapılması, sorun
oluşturabilir. Bu gibi sorunlara karşı, ücret aralığının geniş tutulması ve yetersiz performans
gösterenlerin ücretlerine düşükte olsa bir zam yapılması yoluna gidilebilir.

9.6.3.3.2.3. Beceri ve Yetkinliklere Dayalı Ücret Artışı/Farklılaşması
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. (Beceri ve yetkinliklere dayalı temel ücret artışı ve ücret farklılaştırmasında
bir başka yol, kazanılan ve geliştirilen yetkinlikler için “ek ücret” verilmesidir.)

9.6.3.3.2.4. Karma Yöntemle Ücret Artışı/Farklılaşması
Karma yöntemle ücret artışı, iki biçimde kullanılabilir:
a. Bireysel ücret artışlarının birden fazla kritere (kıdem, performans vb.) göre yapılması,
b. 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.

9.6.3.4. Ücret Yapısının Devamlılığının Sağlanması
Ücret yapısının oluşturulması, her yıl yapılan bir faaliyet değildir. Oluşturulan bir ücret
yapısı, dayandığı örgüt ve iş yapısı devam ettiği sürece yıllarca uygulanır. Ancak, yapının
devamlılığını (geçerliliğini) sağlamak için gerekli kontrol ve güncellemelerin yapılması da
gerekir. Kontrol ve güncelleme için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:
1. Hedef, taban ve tavan ücretler, piyasadaki genel fiyat ve ücret artış oranlarına göre,
belli aralıklarla (1,2,3 yılda bir) otomatik olarak güncellenir (yükseltilir).
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.
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4. Ücret yapısı ve artışlarına ilişkin talep ve itirazlar değerlendirilerek, uygun biçimde
çözümlenir.
5. Ücret yapısıyla ilgili düzenleme ve değişiklikler, ilgililere duyurulur.

9.7. Ücret Sistemleri
Ücret sistemleri (planları), ücret yönetimi sisteminin bireysel ücretlerin ne kadar
ve nasıl olacağını belirleyen temel bileşenidir.
Ücret sistemleri (pay systems), bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine
ilişkin planlardır. Ücret sistemleri ile, ücret yapısıyla düzey ve sınırları belirlenen kök ücretler,
ücret paketinde hangi bileşenlerin hangi oranlarda yer aldığı ve bu bileşenlerin tutarının nasıl
belirleneceği, çalışma süresi ve iş performansının hesaba nasıl katılacağı vb.ne ilişkin kurallara
bağlı olarak bireysel ücretler hesaplanır ve ödenir. Uygulamada “bordrolama“ diye
adlandırılan faaliyetler, aslında ücret sistemlerinin uygulanmasıyla ilgilidir.
Ücret sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasında cevaplanacak başlıca sorular,
şunlardır:
a. Ücret paketinde hangi bileşenler yer alacaktır?
b. İşgörenin temel (kök) ücreti nasıl belirlenecektir?
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.
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
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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

9.7.1. 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, ücret kazancı, çalışma süresine ve kök ücrete bağlı olarak farklılaşır.

9.7.1.1. 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 5 TL olan bir işçi bir ayda 200 saat çalışmış ise,
Ücret Geliri=5 TLX200 saat= 1000TL/ay olur.
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 imkânsız ya da çok zor ve maliyetli olması,
2. İşgörenlerin çabasıyla iş veriminin pek değişmemesi,
3. Performans ölçüm sistemlerinin yokluğu,
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4. İş hızının artmasıyla kalitenin bozulması, işgörenlerin ve donanımın güvenliğinin
tehlikeye girmesi olasılığının yüksek olması,
5. İş akışında öngörülmeyen ve önlenemeyen bekleme ve kesintilerin çok 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.
açmaz.

Çalışma hızınını artırmadığı için kalite, israf, yıpranma ve güvenlik sorunlarına yol

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 iş gücü 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.
3. Performansı özendirici olmaması, iş gücü 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 iş gücü devri

artar.

9.7.1.2. Zamana Dayalı Diğer Ücret Sistemleri
Geleneksel zaman ücret sisteminin özellikle performansı dikkate almamasıyla ilgili
sakıncalarını gidermek veya hafifletmek için başka sistemler de önerilmiştir. Bunların en
bilinenleri “ölçülen günlük ücret” ve “değişken günlük ücret” diye adlandırılan sistemlerdir.
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Ölçülen günlük işe göre ücret sisteminde, iş ölçümü yoluyla bir iş gününde 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 ücrette 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”
bir saatlik ücret uygulanır. Böylece, işgörenlerin belirli bir seviyenin üzerinde performans
göstermeleri teşvik edilmiş olur.

9.7.2. 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

9.7.2.1. 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 0,50 TL, üretilen ürün sayısı 50 birim ise, Ücret geliri=0,50 TL X 50 Birim= 25 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;
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Ücret Geliri = Saatlik Ücret X (Standart SüreX Üretilen Birim Sayısı)/60
formülüyle hesaplanır.
Örnek: Ürün Birimi Standard süresi 10 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 düşürse düşsün, işgörenin alacağı garantili olan bir ücret vardır. Uzun
süreli işlerde genellikle, asgari ücret garantili akord sistemler uygulanır.
Akort Ücret Sisteminin Yararları
1. Üretim ve verim artışı sağlanır.
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. 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. Ham madde ve malzeme israfı olabilir ve araç gereçlerin arıza oranları yükselebilir.
Bakım masrafları artabilir.
4. Zaman etütlerinin 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.
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6. Standartların saptanmasında yanlışlık yapılırsa veya teknolojik gelişme ve
değişmeler sisteme yansıtılmazsa, işveren-işgören ilişkileri bozulabilir.

9.7.2.2. 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 ilave 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 çeşiti vardır hem de
uygulama alanı daha geniştir. Çünkü, akord sistemler genellikle niceliğe (verime) dayalı iken,
primli sistemler, verim yanında kalite, tasarruf, iş birliği vb. çok sayıda faktörlere dayalı
olabilir. Ayrıca, primli sistemlerde garanti edilen asgari bir ücretin olması da, yaygın olarak
kullanılmalarını artıran bir faktördür.
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 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 Feyyaz Akdemir’in o ayki çıplak ücret geliri;
1500+ (100 000X0,008)= 2300 TL olacaktır. (Temel maaş ve prim dışında varolan ek
yararlar ve sosyal yardımlar, bu tutara ayrıca ilave edilir.)
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 gibi.
Çok faktörlü (kombine) sistemlerde, prim faktörleri primli sistemin genel amacına
ulaşma açısından birbirlerini bütünleyici nitelikte olmalıdır. İşgörenin seçilen birden fazla
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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 performansına 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.
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 uygulanacağını belirleyen en önem nedenler,
performansın hangi düzeyde (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 düzeyde (birey, grup veya örgüt) teşvik edilmek
istendiğine göre prim sistemi uygulanır.
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.
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4. Birey performansına dayalı sistemler, kişiler arası yardımlaşma ve iş birliğini ve grup
performansını olumsuz etkileyebilir.
5. Grup ve örgüt performansına dayalı sistemler; bazı üyelerin kaytarmasına ve
işyükünün kişiler arasında dengesiz şekilde dağılmasına yol açabilir.
6. Teşvik düzeyinin yüksek olması; yorgunluk, yıpranma, kaza, arıza ve israfı
artırabilir.
7. Düşük performanslılarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

9.7.3. 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 planları”, 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 planlar da sistem
olarak ele alınabilir. Bununla birlikte, “ücret sistemi” denilince öncelikle doğrudan ücretin,
sonra da dolaylı ücretlerin belirlenmesine dair planların 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
İnsan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden biri de ücret yönetimidir. “Ücret
ve maaş yönetimi” ve “ücretleme” diye de adlandırılan bu işlev; işletmelerde çalışan
işgörenlerin ücretlendirilmesine dair politika, yapı, sistem ve uygulamaları kapsamaktadır.
Ücret yönetimi; işletmenin amaç ve stratejilerine uygun bir “ücret yönetimi sisteminin”
(ÜYS) kurulması, uygulanması ve kontrolü aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu süreçte, önce
temel ücret politikalarının ve yapısının oluşturulması, ücret sistemlerinin tasarımlanması,
ücretleme konusundaki görevlerin belirlenmesi ile ÜYS kurulur; sonra da oluşturulan ücret
yönetimi sisteminin uygulanması ve kontrolüyle ilgili çalışmalar gerçekleştirilir.
Ücret politikaları, ücretlendirmeyle ilgili karar ve uygulamalarda esas alınacak ilkeleri
içermektedir. Ücret yapıları ise, temel ücret düzeyleri ve farklılıklarını belirleyen plan veya
düzenlemelerdir. İşe, kişiye veya her ikisine dayalı olarak tasarlanabilen ücret yapıları, iç
eşitliğin ve dolayısıyla ücret adaletinin sağlanması bakımından önemlidir. İşe dayalı ücret
yapılarında kişilerin temel ücretleri üstlendikleri işin değerine göre farklılaşırken, kişiye dayalı
yapılarda ücret farklılıkları, kişilerin sahip oldukları beceri ve yetkinliklere dayanmaktadır.
Uygulamada yaygın olan “braket veya band tipi ücret yapıları”, hem işin değerine hem de
kişinin değerine göre ücret farklılaştırmasına imkân veren yapılardır. Bir işe veya iş grubuna
ait taban ücretin “işin değeri”ne göre belirlendiği ve işgörenin beceri ve yetkinliklerine göre
taban ve tavan ücret sınırları arasında ücret farklılaştırmasının yapılabildiği bir band (braket)
yapısı, karma bir yapı olarak ortaya çıkar.
Ücret sistemleri, bireysel ücretlerin hesaplanması ve ödenmesine dair planlar veya
düzenlemelerdir. Bu planlar kullanılarak, işgörenlerin dönemlik ücretleri hesaplanmakta ve
ödenmektedir. Özendirici (teşvikli) olan ve olmayan sistemler şeklinde iki gruba ayrılabilen
ücret sistemlerinden özendirici olmayanlarında kişilerin çalışma süreleri esas alınmakta ve
performanslarına genellikle bakılmamaktadır. Özendirici sistemlerde ise kişilerin performansı,
ücretlerin hesaplanmasında temel veya önemli bir belirleyicidir.
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Uygulama Soruları
1.

Toplam ücretin hangi unsurlardan oluştuğunu şekil çizerek açıklayınız.

2. Ücret Yönetimi Sistemi ve sürecini şekil çizerek ve sürecin her aşamasını kısaca
açıklayarak anlatınız.
3. Piyasa ücret araştırmalarından elde edilen bilgilerin hangi ücret konularında
kullanılabileceğini belirtiniz.
4. İş değerlemesi ve ücret araştırması sonuçlarına dayalı olarak, farklı türlerde (tek
ücretleme, tekil ücretleme, basamak ve braket tipi) ücret yapıları tasarlayınız.
5. Farklı ücret sistemleri hakkında bilgi veriniz. Zaman esasına dayalı ve özendirici
ücret sistemleri için farklı soru örnekleri oluşturunuz ve ücretleri hesaplayınız.

325

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminin önemli bir işlevidir. Kısaca “işgörenlerin
emeğinin karşılığı” olarak tanımlanan ücret, hem işletme ve işgörenler açısından hem de toplum
ve ekonomi açısından önemli bir faktördür.
Ücret, çoğu durumda çeşitli bileşenlerden oluşan bir toplamı (paketi) ifade eder. Toplam
ücret paketi; temel (kök) ücret, değişken ücret ile ek yarar ve sosyal yardımlardan oluşur. Temel
ücret, işin veya işgörenin değerine göre belirlenen ve ödenen, genellikle belirli bir dönem
boyunca garanti edilmiş bir tutarı ifade eder. Değişen ücret ise, işgörenin performans ve
katkısına göre sağlanan ücret bileşenidir. Dolaylı ücret olarak adlandırılan ek yararlar ve sosyal
yardımlar ise “sosyal” yönü ağır basan ve işgörenin işi ve performansıyla bağlantısı zayıf olan
ücret bileşenlerini içerir. Ücretin çeşitli bileşenlerden oluşan bir paket olarak ele alınması, söz
konusu bileşenlerin niteliklerindeki farklılıklar ile etki ve sonuçlarının doğru anlaşılması ve
etkin biçimde yönetilmesi açısından önemli bir konudur.
Ücret yönetimi, işletmenin amaç ve stratejilerine uygun ücret ve ödül sistemlerinin
kurulmasını ve uygulanmasını içerir. Bu süreçte, ücretlemeye ilişkin amaç ve politikaların
belirlenmesi, temel ücret yapısının oluşturulması, ücret sistemlerinin tasarımlanması, ücretleme
konusundaki görevlerin belirlenmesi; sonra da bu şekilde oluşturulan ücret yönetimi sisteminin
uygulanması ve değişmelere ve uygulama sonuçlarına göre sistemde gerekli değişikliklerin
yapılarak devamlılığın sağlanması temel adımlardır. Burada amaç, işletmenin hedef ve
stratejilerini gerçekleştirmek için gerek duyulan sayı ve nitelikte işgörenin işletmeye çekilmesi,
bağlılık, tatmin ve motivasyonlarının sağlanması, böylece performanslarının geliştirilmesidir.
Ücret maliyetlerini kontrol ile yasal ve diğer gereklere uymak da ücretlemenin amaçları
arasındadır.
Hizmet sektörünün gelişmesi, rekabetin artması, rekabette insan unsurunun temel faktör
hâline gelmesi gibi birçok değişme, zaten önemli olan ücret yönetimini rekabet üstünlüğü
sağlamada kritik bir faktör hâline getirmekte; konunun geleneksel “bordrolama” anlayışının
ötesinde stratejik bir yaklaşımla yönetilmesi gereğini artırmaktadır. Bu süreçte, bir yandan hem
işin değerine hem de işgörenin performans ve potansiyeline; diğer taraftan ise işletme ve piyasa
gereklerine uygun bir ücret yönetimi sisteminin kurulması ve işletilmesi önemi artan bir konu
olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, ücret bileşenlerinden bir değildir?
a) Temel ücret
b) Performans ücreti(değişken ücret)
c) Yönetim tarzı
d) Ek yararlar
2) Ücret, işgörenler açısından asıl …….; işverenler açısından da önemli bir……..
olduğu için önemlidir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) kazanç- gelir
b) geçim kaynağı-maliyet
c) kâr-zarar
d) gider-gelir
3) Aşağıdakilerden hangisi, ücret yönetiminin amaçlarından biri değildir?
a) İşgörenleri işletmeye çekmek
b) İşgücü devrini artırmak
c) İşgörenlerin bağlılığını artırmak
d) Performansı artırmak
4) Ücret yapıları genellikle hangisine dayalıdır?
a) İşin değeri
b) İşgörenin performansı
c) Piyasa ücret düzeyleri
d) Enflasyon oranı
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5) Aşağıdaki hangi ücret yapısı uygulamada daha yaygındır?
a) Nokta ücretleme
b) Tekil iş ücret aralıkları
c) Basamak tipi
d) Braket/Band tipi
6) 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
7) Performansa dayalı teşvikli sistemler, ………….uygulanabilir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) temel ücret belirli değilse
b) maaş garantisi yoksa
c) ücret düzeyleri yüksekse
d) performans ölçülebilir ise
8) 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
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9) Aşağıdaki 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
10) Parasal ücretin “satınalma gücü”nü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Brüt Ücret
b) Net Ücret
c) Parasal (Nominal) Ücret
d) Gerçek (Reel) Ücret

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)a, 5)d, 6)d, 7)d, 8)a, 9)a, 10)d
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10. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KORUMA İŞLEVİ (İŞ
GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI)



Bu bölüm Prof. Dr. Ömer Z. SADULLAH tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Koruma İşlevinin İnsan Kaynakları Yönetiminin Diğer İşlevleriyle Olan İlişkisi
10.2. İş Güvenliği Açısından İş Kazaları
10.3. İş Kazalarının Oluşumuna Yol Açan Unsurlar ve İş Güvenliği Araştırmaları
10.4. İş Kazalarının Analizi ve Kaza İstatistikleri
10.4.1. Kaza İstatistikleri
10.4.2. Kaza Sıklık Oranı
10.4.3. Kaza Ağırlık Oranı
10.4.4. Meslek Hastalıklarının Tanımı
10.5. Koruma İşlevinin Örgütlenmesi
10.6. Koruma İşlevi ve Maliyetler
10.7. Koruma İşlevine İlişkin Diğer Konular
10.8. Koruma İşlevi ve Yasalar
10.9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Koruma İşlevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İş kazalarının yasal ve teknik açıdan tanımlayarak aradaki farkı belirtiniz.

2.

İş kazalarının oluşumuna yol açan unsurları tanımlayınız.

3.

Başlıca kaza istatistiklerini belirtiniz ve her birini kısaca tanımlayınız.

4.

Meslek hastalıklarını tanımlayınız ve nedenlerini belirtiniz.

5.

Koruma işlevinin temel görev, ilke ve sorumluluklarını sıralayınız.

6.

Koruma işlevine yönelik maliyetleri belirtiniz.

7. İş yerinde şiddeti tanımlayınız ve iş yerinde şiddet ile insan kaynakları yönetiminin
diğer işlevleri arasındaki ilişkileri belirtiniz.
8.

Koruma işlevine yönelik başlıca yasalarını belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Koruma işlevinin diğer insan
kaynakları yönetimi
işlevleriyle olan ilişkilerini
belirtebilmek

Okuyarak

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş kazalarının yasal ve teknik
tanımlarını yapabilmek

Okuyarak

İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek hastalığı, iş yerinde
şiddet vb. kavramları
tanımlayabilmek

Okuyarak

İş Sağlığı ve Güvenliği

Koruma işlevine yönelik
maliyetleri belirtebilmek

Okuyarak

İş Sağlığı ve Güvenliği

Koruma işlevine yönelik
başlıca yasaları belirtebilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar


Koruma işlevi



İş kazaları



İş yerinde şiddet



Meslek hastalığı



Koruma işlevine yönelik maliyetler



İş sağlığı ve güvenliği yasası
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Giriş
Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin koruma işlevi ve bu işlevin çalışma alanı olan
iş güvenliği ve işgören sağlığı incelenmiştir. İşletmede çalışanların fizik varlıklarının
korunması bu işlevin temel amacıdır. İnsan kaynakları yönetiminin verimlilik amacına ulaşması
açısından önemli olan bu işlev, iş güvenliği ve işgören sağlığına yönelik çalışmalarıyla iş kazası
ve meslek hastalıklarından doğan iş gücü kayıplarını engellemeye çalışır. Ayrıca çalışanların
güvenli ve konforlu bir ortamda çalışma ihtiyaçlarının karşılanması da bu işlevin diğer bir
amacıdır.
Günümüzde iş ortamında çalışanların varlığına karşı tehditin sadece güvensiz iş yeri ve
uygulamalardan kaynaklanmadığını çalışanların, müşterilerin ve terörün de ciddi bir tehdit
kaynağı olduğunu istatistikler ortaya koymaktadır. İş yerinde şiddet olarak tanımlanan bu yeni
tehdite karşı da İKY çözümler üretmek zorundadır.
İş yeri ortamında çalışanların sağlığını olumsuz olarak etkileyecek unsurlar ise iş
kazaları ve meslek hastalıklarıdır. İşlevin etkenliği açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarını
yaratan unsurların tanınması, gerekli önlemlerin alınması ve denetlenmesi gerekir. Bu
önlemlerin önemli bir bölümünü de eğitim, motivasyon gibi insana yönelik çalışmalar
oluşturur. Yine olan kazaların incelenmesi, gerekli istatistik verilerin toplanması çalışmalara
yön vermek açısından önemlidir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları işletme açısından önemli bir maliyet unsurudur ve
verimliliği de olumsuz etkiler. Dolayısıyla, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının neden
olduğu maliyetlerin de araştırılması gerekir. Koruma işlevi için yapılacak harcamalar da bu
nedenle işletmenin insan kaynaklarına yaptığı yatırım olarak görülmelidir.
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10.1. Koruma İşlevinin İnsan Kaynakları Yönetiminin Diğer
İşlevleriyle Olan İlişkisi
Bir işletme çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlıyabildiği
ölçüde kadrolama (staffing) işlevinin başarılı olma olasılığı artacak ve bu şekilde işletmenin
insan kaynağı ihtiyacının karşılanması kolaylaşacaktır. Güvenlik açısından kötü şöhreti olan bir
işletmenin talep ettiği nitelikli iş gücünü cezbetmesi kolay olmayacaktır. Yine kadrolama işlevi
içinde yer alan işgören seçimi çalışmalarında iş gerekleri ve işgören nitelikleri uyumuna dikkat
edilmesi, ileride işgörenin yetersiz niteliklerinden ötürü bir iş kazasına neden olma olasılığını
azaltır. İşgören seçimi aşamasında iş gerekleri ile işgören nitelikleri uyumunun sağlanmasına
dikkat edilmesi ile iş güvenliği arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bu sorunun yanıtını şöyle
verebiliriz. Seçme çalışmalarının amacı zaten iş gereklerini en iyi karşılayacak niteliklere sahip
kişileri belirlemektir. İş gereklerinin ve o işte çalışacak kişide bulunması gereken niteliklerin
saptanması ise, yine daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi iş analizleri vasıtasıyla yapılır.
Örneğin, işin yapılması yüksek bir yerde çalışmayı gerektiriyorsa bu işte çalışacak kişide
bulunması gereken özellikler içinde vertigo (yükseklik korkusu) sahibi olmaması da önemli bir
özelliktir. İş güvenliği açısından seçme aşamasında bu tür bir işe başvuran adayların böyle bir
korkularının olup olmadığının araştırılması ileride olası bir iş kazasının önlemesini
sağlıyacaktır.
Ulusal Bilimler Akademesi’nin (National Academy of Sciences) 2001 de ki bir
araştırmasında ki verilere göre kas-iskelet bozuklukları ve sırt yaralanmaları ABD’de yılda
yaklaşık bir milyon işgörenin iş kaybına neden olmaktadır. Yine bu tür yaralanmaların
işverenlere maliyeti ise yılda 50 milyar dolara ulaşmaktadır. Sırt yaralanmalarında en büyük
risk faktörü ise yük kaldırmak ve/veya taşımak olarak belirlenmiştir. Bu tür işlerde yeterli kas
gücüne sahip olmayan iş görenlerin ise aşırı yüklenme nedeni sırt ve benzeri kazalara maruz
kalma olasılığının yüksek olacağı rahatlıkla görülebilir.
Dolayısıyla kapsamlı bir iş analizi çalışması bize aynı zamanda o işin içerdiği riskleri
ve tehlikeleri de gösterir ve işin gerektirdiği niteliklere sahip iş görenlerin belirlenmesi de çok
daha kolay yapılır.
Eğitim - geliştirme de iş güvenliği ve işgören sağlığı çalışmalarını tamamlayan bir
başka insan kaynakları yönetimi işlevidir. Bir iş yeri teknik olarak ne kadar güvenli olursa olsun
işgörenlerin güvenli davranmaları sağlanamazsa iş güvenliği tam olarak gerçekleşmeyecektir.
İşgörenlerin güvenli davranmalarını ise bu konudaki eğitim çalışmaları sağlar. İşe yeni başlayan
işgörenlere verilen oryantasyon eğitimi güvenli çalışma için gerekli davranışları tanıtarak iş
güvenliği bilincinin yükselmesini sağlar. Yine gözetimci ve ustabaşılar gibi üretimde
çalışanlardan sorumlu ilk amirlere verilecek eğitimle, bu kişilerin görev tanımları içine sorumlu
oldukları işgörenlere güvenli davranma ve çalışma koşullarını öğretmeleri de eklenebilir.
Koruma işlevi, görüldüğü gibi, insan kaynaklarımızın fiziksel varlıklarını güvenceye
almak amacını gerçekleştirirken insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleriyle de sürekli bir
etkileşim içinde olmak durumundadır ve aynı zamanda onların bir tamamlayıcısıdır.
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Şimdi iş güvenliği ve işgören sağlığı çalışmalarının yöneldiği iş kazaları ve meslek
hastalıkları kavramlarını sırasıyla tanıyalım.

10.2. İş Güvenliği Açısından İş Kazaları
İnsanların iş ortamında fiziksel varlığını tehdit eden unsurlar içinde, sonuçlarının gözle
görülebilir olması nedeniyle, iş kazaları daima dikkatleri çekmiştir. İş kazaları bakımından
ülkemizdeki görünümü incelediğimizde iş kazalarının niye dikkatleri çektiğini daha iyi
kavramak mümkün olacaktır.
2000-2005 yıllarının verilerine baktığımızda ülkemizde yılda ortalama 75663 civarında
iş kazası olduğunu görebiliriz. Örneğin 2005 verilerine göre ülkemizde 73923 iş kazası
olmuştur. Bu sayıya göre ülkemizde günde 207 adet iş kazası meydana gelmektedir. Aynı
dönem içinde yılda ortalama olarak 888 iş kazası ölümle sonuçlanmıştır. 2005 yılında iş kazaları
sonucu 1.374 işgören ise sürekli iş göremez, yani başka bir deyişle bir daha hiç çalışamayacak,
duruma gelmiştir. Bu sonuçlara göre ülkemizde her gün iş kazaları yüzünden 2,47 çalışan
hayatını kaybederken 4’e yakın çalışan da bir daha çalışamayacak şekilde sakat kalmaktadır.
Başka bir önemli sonuç ise bu kazaların neden olduğu iş günü kayıplarıdır. 2005 yılında salt iş
kazalarının neden olduğu iş günü kayıpları 1 milyon 791 bin 292 gündür. Bu kayıp sadece iş
kazasına uğrayan iş görenin rapor aldıktan sonra işbaşı yaptığı güne kadar çalışamadığı günlerin
toplamını vermektedir. Kaza araştırmaları, soruşturma ve benzeri bürokratik işlemlerin yarattığı
kayıplar ile iş kazasından etkilenmeyen ancak özellikle ağır bir kazaya şahit olan işgörenlerin
olası moral bozukluğu nedeniyle verimliliklerinin düşmesinin yarattığı kayıplar ise bu kayıplara
yansımaz. Diğer bir ifade ile iş kazalarının neden olduğu dolaylı kayıplar resmi istatistiklerde
görülmez.
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Tablo 23: 2000-2005 Yılları Arasında Grev ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle
Kaybedilen İş Günleri

Yıllar

Grevde Kaybolan
İşgünü Sayısı

İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları
Sonucu Kaybedilen İş Günü
Sayıları

2005

176.824

1.797.917

2006

165.666

1.697.695

2007

1.353.558

1.852.502

2008

145.725

1.831.252

2009

209.913

2.111.432

2010

37.762

1.983.410

Kaynak: isggm.calisma.gov.tr/haberler/sskistatistik2005.asp ve
http://www.calisma.gov.tr/istatistik/cgm/yillar_resmi_grev.htm
Tablo 23’den de görüleceği gibi 2000-2005 yılları arasında grev nedeniyle yılda
ortalama 185.522 iş günü kaybedilmişken aynı dönemde iş kazası ve meslek hastalıkları
nedeniyle kaybedilmiş ortalama iş günü sayısı 1.879.034 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç da iş
kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı kayıpların grevlerin neden olduğu kayıplara kıyasla
yaklaşık on kat daha fazla olduğunu göstermektedir. İnsan kaynakları yönetiminin amaçlarını
anımsarsak, iş kazalarının bu amaçlara ulaşılmasını nasıl engellediğini daha iyi anlayabiliriz.
İş kazası kavramını daha iyi tanıyabilmek için bu kavramın tanımını yapmak gerekir. İş
kazası tanımını ise teknik ve yasal tanım olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi bu tanımları görelim

10.2.1. İş Kazaları ve Tanımları
İnsan kaynakları yönetimi ve iş güvenliği açısından bir olayın iş kazası olarak
tanımlanabilmesi için, olayın iş yeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekir. Literatürde iş
kazalarının çeşitli tanımlarını görmek mümkündür. İş güvenliği çalışmalarına yön verebilmek
amacıyla iş kazaları ile ilgili bir tanımı şöyle verebiliriz: Her tür iş ve endüstride istihdam
sonucu doğan, bireysel yaralanma veya maddi hasara veya üretim akışında aksamaya yol
açan ve bireysel yaralanma yaratabilecek istenmeyen olaylara iş kazası denir. Bu tanıma
göre iş kazalarında bireysel tehlike ve/veya maddi zarar unsurlarının bulunması gerekir. Başka
bir ifadeyle bireysel bir hasar olmasa da üretim veya işin akışını engelleyebilecek ve maddi
hasara yol açan bir olay iş kazası olarak tanımlanacaktır. Bir olayda işgörenlere bir zarar
gelmemişse, bu olayı iş kazası olarak tanımlayabilir miyiz? Genellikle kaza ve yaralanma
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kelimelerini birbirlerinin yerini tutacak şekilde kullanma eğilimi oldukça yüksektir. Kuşkusuz
her iki kelimenin anlamı farklıdır ve iş kazalarının maliyeti açısıdan bu fark önemlidir. Şu
örneğe bakalım:
Taşınabilir bir merdiven kullanan bir işgören, merdivenin bir basamağının çatlak
olması nedeniyle kırılması yüzünden düşmüştür. Düşme sonucunda işgören herhangi bir
fiziki hasarla karşılaşmamışsa bu olay iş kazası olarak tanımlanabilir mi? Yukarıda
verdiğimiz tanıma göre yanıtımız evet olacaktır. Burada, iş güvenliği açısından, olaylar
ve sonuçlar arasında bir ayırım yapmak gerekir. İş güvenliği tekniği açısından bu olay,
yaralanma ile sonuçlanmamış olsa da iş kazasıdır. Çünkü çatlak basamaklı bir
merdivenin iş akışında aksamaya neden olacak şekilde kullanılması sonucunda olay ve
maddi bir hasar oluşmuştur. Bir olayda yaralanmanın olup olmaması ise tesadüfi bir
sonuçtur. Dolayısıyla örneğimizdeki olayın, teknik tanıma göre, bir iş kazası olarak
incelenmesi ve kaydedilmesi gerekir.
İş kazalarıyla ilgili verdiğimiz teknik tanım iş güvenliği çalışmaları ve araştırmaları
bakımından önemlidir. Ancak bir olay sonucunda işgörene yönelik zarar meydana geldiğinde,
bir hak talebi de doğacağından, iş kazasının teknik tanımının yanında bir de bu tanımın
yasalarda nasıl yapıldığını bilmemizde yarar var. İş kazalarının çeşitli yasalardaki tanımlarına
bakıldığında ortak bir nokta hemen görülecektir. O da bu tanımlarda kaza kelimesi ile
yaralanma kelimesinin eş anlamlı kullanılmasıdır. İş kazasının teknik tanımında olayın iş kazası
olarak kabul edilmesi için bireysel yaralanmanın olması gerekmezken, yasal tanımlarda bireyin
bedensel veya ruhsal bir hasara uğraması gerekiyor. Bunun nedeni açıktır. İş kazası sonucu
bireyin uğradığı zararın karşılanması söz konusu olacaktır, dolayısıyla zarara neden olan olayın
iş kazası olup olmadığının yasal bir tanıma ihtiyacı vardır. Ocak 2013’te yürürlüğe girecek olan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 14. maddesinin b. fıkrası “İş yerinde meydana
gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı hâlde iş yeri ya da iş ekipmanının
zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler” hükmü ile
yaralanma ve/veya ölümle sonuçlanmayan kazalar için de inceleme ve rapor tutma
yükümlülüğü getirmektedir.

10.2.2. İş Kazalarının Yasal Tanımı
Ülkemizde iş kazalarının yasal tanımını 5510 Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
Yasası yürürlüğe girmeden önce 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu vermekteydi. 5510 sayılı
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ise İş kazasını aşağıdaki gibi
tanımlamiştır:
5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde iş kazası;
a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
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b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma
konusu nedeniyle iş yeri dışında,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka
bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre
uğratan olay olarak ifade edilmiştir.
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda hangi tür olayların
iş kazası sayılıp sayılamayacağını beş madde ile kesin olarak saptanmaktadır. Yine bir olayın
iş kazası olarak kabul edilmesi için salt bedensel bir hasar gerekmemekte, ruhsal hasarlar da iş
kazası olarak kabul edilmektedir. Bir kazanın iş kazası sayılması için yukarıda sayılan
durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda sigortalının bedence veya ruhça arızaya
uğraması gerekmektedir. Ancak yasada (a) fıkrası bazı sorulara yol açacak şekilde
düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi (a) fıkrası iş yerinde bulunma koşulunu, iş saatlerini ve
meydana gelen olayın işin gereği yapılırken olup olmadığını ayırt etmeden, işkazası için yeterli
saymaktadır. Örneğin, iş saatleri dışında iş yerinde kalarak top oynayan bir işgörenin ayağının
kırılması veya yine iş yerinde aralarında kavga eden işgörenlerin yarlanmaları kayıtlara iş
kazası şeklinde geçecektir. Benzer tür olaylarda oluşan ihtilafların iş kazası sayılacağı,
maddenin açık ve kesin olması yüzünden, Yargıtay'ca da onanmaktadır.
O zaman teknik anlamda iş kazası sayılamayacak olaylar da istatistiklere iş kazası
şeklinde yansıyacağından kaza sayıları olduğundan fazla gözükmeyecek midir? Başka bir
ifadeyle ülkemizin iş kazası istatistikleri, bu nedenle, olduğundan daha fazla iş kazasını
mı göstermektedir?
Gerçekten de ülkemizde iş kazası sayılarının fazla olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu
sayıların içinde verdiğimiz örneklerdeki türden olayların da bulunduğu bir gerçektir. Ancak
ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerinin çokluğu
düşünülürse, istatistiklere girmesi gereken olayların kaydedilmediği de bir başka gerçektir.
Dolayısıyla iş kazası istatistiklerinin pek de yanlış olduğu söylenemez. Başka bir anlatımla,
kayıtlara teknik anlamda iş kazası olarak istatistiklere girmemesi gerektiği hâlde girmiş bulunan
olayları, yine kayıtlar girmesi gerektiği hâlde girmeyen olaylar dengelemektedir diyebiliriz.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile gelen önemli bir
değişiklik ise iş kazasına maruz işgören tanımınının daha önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu ile kapsanan sözleşme ile çalışan kesimin ötesine de teşmil edilmiş olmasıdır. Daha
basit bir ifade ile söylemek gerekirse SSK ile kapsanmayan çalışanlar da (memur statüsü ile
çalışan ve Emekli Sandığına bağlı olanlar ile kendi adına çalışan ve Bağ-Kur’a bağlı olanlar)
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5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde ki durumlardan birine maruz kalırlarsa iş kazası geçirmiş
sayılacaklardır.
İş güvenliği ve sağlığının yasal boyutunu incelerken tekrar bu konuya döneceğimizden
şimdi iş kazalarının iş yerinde oluşmasına yol açan unsurları tanıyalım.

10.3. İş Kazalarının Oluşumuna Yol Açan Unsurlar ve İş Güvenliği
Araştırmaları
Koruma işlevinin ve dolayısıyla iş güvenliği çalışmalarının başarılı olması için iş
kazalarının oluşumunda etkili olan unsurların bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu
unsurlar bilindiği takdirde, kaza olayının oluşması veya olan bir kazanın tekrarı önlenebilir. İş
yeri ortamında kazaları önlemek için Şekil 23’te verilen tehlikeleri oluşturan mekanizmayı
tanımak gerekir.

Şekil 23: İş Yerinde Tehlikeleri Oluşturan Kaynaklar
İş kazaları, şekildeki mekanizma çerçevesinde, güvensiz davranış ve güvensiz fiziki
koşulların bileşimi ile oluşur. Dolayısıyla, çalışmalar bu tür davranış ve koşulların
giderilmesine yönelik olacaktır. Bazı kavramsal yaklaşımlarda kazanın oluşmasında insanın
önemli bir belirleyici olduğu varsayımından hareket edilir. Mühendislik yaklaşımında ise
yeterli tasarım ve güvenli makinalarla, insan davranışı ne olursa olsun, kaza oluşmaz varsayımı
ön plandadır. Ancak salt bir yaklaşımı benimsemek iş güvenliği açısından yetersiz kalacaktır.
Tehlikeleri tanıma evresinde kazaların, bir anlamda, nasıl oluştuğu araştırılır. Bu evrede
çeşitli kuramların ışığında hareket edilir. Davranışsal kuramlar, yukarıda da değinildiği gibi,
kaza oluşmasında insanın önemli bir belirleyici olduğunu kabul eder. Kaza oluşumunu insan,
çevre ve durum etkileşiminde arayan durumsallık kuramları da bu evrede sık başvurulan
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kuramlardır. Ancak kaza nedenlerine yönelik kuramlar, kökenleri ne olursa olsun, yine de doğa
itibarıyla kavramsal olup kazaların önlenmesinde ve denetiminde sağladıkları yarar kısıtlıdır.
Başka bir anlatımla, kazaların oluşumunda salt insana veya salt kötü çevreye ağırlık vererek
çalışmak yetersiz olacaktır. Örneğin çevreyi teknik olarak tam anlamı ile güvenli duruma
getirsek bile, insan faktörünü göz önüne almadığımız sürece kaza oluşacaktır veya insana
yönelik çalışmalara ağırlık verip, çevreyi dikkate almazsak kazalar yine oluşur. Dolayısıyla
işletmeler kazalara neden olabilecek tehlikelerin araştırılması evresinde, salt bir kurama bağlı
kalmadan, tehlike yaratabilecek unsurları incelemeli ve bunların özelliklerine göre gereken
önlemleri almaya çalışmalıdır.

Örnekte iş güvenliği açısından yapılan bir departman denetim raporu örneği
görülmektedir.
Örnek 8: Departman Denetim Raporu
Düzenleyen .........................

ARAŞTIRMA RAPORU
Tarih................

Genel Koşullar
Düzen : Orta, bazı yerler dikkat istiyor
Teçhizat : Genelde iyi
El Aletleri : Orta, bazılarının tamire ihtiyacı var
Işıklandırma : İyi
Havalandırma : 4 no.lu bina dışında iyi
Tabanlar : İyi
Muhafazalar : Önerilere bkz.
Öneriler :
4 no.lu Bina 3. Kat

: Matkabın yeri sıkışıklığı önleme açısından değiştirilmelidir.
: 413 no.lu presteki koruyucu
5 no.lu Bina 1. Kat
: Yiv açma makinasındaki kontrol anahtarının değiştirilmesi
: Tüm bileyicilerdeki sorunların dayanak, tekerlek mesafesi 1/8 inç olacak şekilde ayarlanması.
: Kullanım için koruyucu gözlüklerin makina kollarında asılı bırakılmaması için uyarı.

İş güvenliği çalışmalarına yön verebilmek amacıyla tehlike yaratan kaynaklar işletme
tarafından tanındıktan sonra, bunların sürekli olarak denetimi ve gözden geçirilmesi gerekir.
Hatalı ve eksik koşulların bu raporlar vasıtasıyla araştırılması ve saptanması suretiyle
sistemdeki yetersizlikler kazalar oluşmadan önce görülerek gerekli önlemler alınabilir.
Örnekteki rapor kaza yaratabilecek yetersiz ve/veya güvensiz koşullara işaret ederek bunların
düzeltilmesini sağlama amacını güder.
Örnekte gördüğünüz araştırma raporu iş kazalarına neden olabilecek koşulları
göstermek açısından yeterlidir. Ancak bu tür koşulları yaratan nedenleri göstermez. Başka bir
anlatımla, o koşulların oluşmasına yol açan ana nedenleri bu rapor örneğinde göremeyiz. Bunu
basit bir örnekle açıklayalım:
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Kullanılacağı zaman, kullanan kişiyi taşıyamayacak bir el merdivenine araştırma
sırasında departmanda rastlanılırsa, örnekteki türden bir rapora göre bu durum
belirtilecek ve merdivenin değiştirilmesi veya onarılması önerilecektir. Hâlbuki ana
nedenlerin de araştırılması gerektiğine göre, bazı sorulara yanıt aranmalıdır: Kusurlu
merdiven araştırma yapılana kadar neden hâlâ kullanımda kaldı? Neden daha önceki
araştırmalarda görülmedi? O birimdeki sorumlu gözetimci neden merdivenin orada
bulundurulmasına izin verdi? Bu ve benzer türden sorular kazaların oluşmasına yol açan
gerçek nedenleri ortaya çıkartabilir.
Örnek 9: Ana Nedenlerin de Araştırılmasına Yönelik Güvenlik Araştırma Raporu
BÖLÜM ARAŞTIRMA RAPORU
Bölüm .....................
Araştırmayı yapan .........................

Gözetimci.........................
Tarih ........................

Gözetimcinin araştırma başarı değerlemesi:
Gözetimcinin bölüm incelemesi yeterli, ancak bunu daha çok yapması gerekir.
Araştırma bulguları belirtiler
Koşullar :
Pres muhafazası
yok
Hatalı merdiven

Hareketler :
Muhafazasız iş
görmek

Konu Gözetimci ile
Tartışıldı mı?

Bulunan Neden

Evet
Evet

Eğitimle ilgili
Güvenli çalışma
için yöntemler
yetersiz

Evet

Ayrı

Çözüm Şekli
Gözetimci
ilgilenecek
Ben ilgileneceğim

Gözetimci yöntemleri yeniden
düzenleyecek

Diğer
Öneriler : Gözetimci araştırma ve incelemeleri haftalık olarak yapmayı uygun gördü.
Aylık olarak da ben onu izleyeceğim.

Örnek 9’da bu sorulara da yanıt getirmeyi amaçlayan bir rapor örneği verilmiştir. İş
güvenliği araştırmalarının en önemli amaçlarından biri de işgörenlerle en yakın ilişkide bulunan
gözetimcileri değerlendirmektir. Dolayısıyla iş güvenliği sorumlularının yaptığı araştırmaları,
gözetimciler daha sık yapmak zorundadır. İş güvenliğinin yaptığı araştırmalar da gerek
gözetimcilerin gerek araştırmanın niteliğini ortaya çıkartır. Başka bir ifadeyle örnekteki rapor
vasıtasıyla, hem kazaların oluşmasına yol açan ana nedenleri görebildiğimiz gibi hem de
gözetimcilerin iş güvenliğine verdikleri önemi ve denetimlerinin niteliğini değerleyebiliriz.
Buraya kadar olan açıklamalarımızda iş kazalarının oluşmasına yol açan tehlikeleri ve
bunların iş güvenliği açısından nasıl araştırılmaları gerektiğini göstermeye çalıştık. İş güvenliği
araştırmaları yanında çok kullanılan bir inceleme de iş kazalarının analizidir. Şimdi bu konuyu
biraz daha ayrıntılı olarak görelim.
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10.4. İş Kazalarının Analizi ve Kaza İstatistikleri
Bu analizlerin amacı, olan bir kazanın altında yatan nedenleri araştırmak ve bunları
gidererek benzer tür kazaların tekrarlanmasını önlemektir. İş güvenliği araştırmaları ile kaza
analizleri arasında fark vardır. İnsan kaynakları yönetiminin koruma işlevi ve dolayısıyla iş
güvenliğinin amacı işgörenlerin sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Bu nedenle iş
güvenliği araştırmaları kazalalara neden olabilecek tehlikeleri belirleyerek kazanın oluşmasını
engellemeyi amaçlar. Kaza analizleri ise olmuş bir iş kazasının incelenmesiyle kazayı yaratan
nedenlerin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde kazayı yaratan nedenler
belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasıyla, benzer türde kazaların tekrar etmemesi sağlanır.
Örnek 10: Kaza ve Yaralanma Raporu
GÖZETİMCİ YARALANMA VE KAZA RAPORU
Yaralananın Adı
Yaralanma Tarihi
Yaralanan tekrar
işine devam etti mi?

:
:
:

Saat
Evet

Hayır

Evet ise saat

Tanıklar :
Yaralanmanın Tanımı :
Kaza nedere ve nasıl oldu :
Tanımlayan
Hareket ve Koşullar

Olası Nedenler

Benzer bir kazanın tekrarını önlemek için alınan önlemler :

Gözetimcinin imzası :

Bölüm

Örnek 10’daki rapor örneğinde kaza ve yaralanmaya neden olan güvensiz koşul ve
davranışların yanında, bunların oluşmasına yol açan ana nedenlerin de ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu raporları hazırlamaktan sorumlu kişi yine en yakın üst olan gözetimcidir.
Raporlar kaza ve yaralanma nedenlerine ışık tuttuğu kadar gözetimcinin de iş güvenliği
alanındaki sorumluluğunu araştırır.
Gerek iş güvenliği çalışmalarına gerek kaza analizlerine yön vermek amacıyla
kullanılan tekniklerden biri de kaza istatistikleridir. İş güvenliği açısından, kaza nedenlerinin
araştırılması kadar bu kazaların toplamını, tekrar sıklığını, ağırlık derecelerini de araştırmak
önemlidir. İş güvenliği çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, hangi alanlarda,
birimlerde daha fazla çalışma gerektiği gibi soruların yanıtını bize kaza istatistikleri
sağlayacaktır. Koruma işlevinde, istatistik tekniklerinin kullanımını aşağıda görelim.
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10.4.1. Kaza İstatistikleri
İş kazalarına yönelik istatistiklerin kapsadığı alanlar kullanım amacına göre farklılık
gösterir. Bu tür istatistiklerin oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olduklarını
söyleyebiliriz. İşletme içinde farklı üretim bölümleri, genel işletme faaliyetleri, işkolu, bölge
ve ülke düzeyinde aynı istatistikler farklı amaçlarda kullanılabilirler. Örneğin, bir işletme
bölümler arasındaki iş güvenliği performansını kıyaslamak istediğinde bu istatistiklerden
yararlanacaktır. Ancak istatistiklerin hangi amaca yönelik kullanılacağının ayırımına dikkat
etmek gerekir. Kaza istatistiklerinin kullanım amaçlarını “kaza önlemeye yönelik” ve
“tazminat ödeme” amaçlı istatistikler şeklinde iki temel gruba ayırmak mümkündür.
Kaza önlemeye yönelik istatistiklerle tazminat ödemeleri için yapılan istatistiklerde bu
ayırımın bilincinde olmak gerekir. Çünkü tazminat ödeme amaçlı istatistikler daha çok idari
amaçlarla yapılmakta ve genellikle kaza sayısı, kaza ağırlığı ve iş göremezlik sürelerini
kapsamaktadır. Ayrıca bu tür istatistikler yasalarda yapılan kaza tanımı ile bağlıdır. Başka
bir ifadeyle tazminat ödeme amaçlı istatistiklerde kaza kelimesi yaralanma ile eş anlamlı
kullanılır. Yine bu tür istatistikler standart niteliklidir. Çünkü bu istatistiklere konu olan
kazaların ilgili kurumlara bildirilme zorunluluğu vardır. Öte yandan kaza önleme amaçlı
istatistikler daha özel nitelikli olup, bunlara dahil edilecek kazaların mutlaka yaralanma veya
işgöremezlikle sonuçlanmış olması gerekmez. Diğer bir deyişle, kaza önleme amaçlı
istatistiklerde yer alan kazalara teknik tanıma giren türden kazalar da dahil edilir. İşletmeler
bu tür istatistikleri kendi özel amaçlarına göre de tasarlıyabilirler. Şimdi yaygın olarak
kullanılan ve gerektiğinde her iki amaca da -daha çok tazminat ödeme- hizmet edebilen iki oranı
tanıyalım.

10.4.2. Kaza Sıklık Oranı (KSO)
Kaza sayısı mutlak bir değer olduğundan kıyaslama yapmak için yeterli değildir.
İşgören sayısının, çalışılan saatler toplamının işletmeden işletmeye hatta aynı işletmenin
değişik birimleri için farklı olmasından ötürü, salt kaza sayısının bilinmesi fazla bir anlam ifade
etmez. Özellikle kıyaslama açısından bazı standart oranlara ihtiyaç vardır. İşte bu oranlardan
biri de kaza sıklık oranıdır. Bu orana belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta, ay, yıl gibi)
oluşan ve bir günden fazla iş göremezliğe neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır.
Başka bir anlatımla, oran kazaların ne kadar sık olduğu sorusunu yanıtlar. Kaza sıklık
oranının açık formülle ifadesi aşağıdaki gibidir.
F (KSO)= İşgöremezlik yaratan kaza sayısı x 1.000.000
Çalışılan saatler toplamı
KSO' nı bir milyon iş saatine isabet eden iş kazası sayısını gösterir. Burada kullanılan 1
milyon saat bir ölçüttür. Nasıl hız ölçütlerinde km/saat hesabı kullanılıyorsa, iş kazalarında da
1 milyon saat standart olarak kabul edilmektedir. Formülde görüldüğü gibi kaza kelimesi
yaralanma ile eş anlamlı olarak kullanımıştır. Burada iş göremezlik durumu kişinin en az 14
saat içinde işine dönememesini ifade eder. Başka bir ifadeyle, bir kazanın bu formülde yer
alabilmesi için, yaralanan kişinin en 14 saat işinden uzak kalacak ağırlıkta yaralanmış olması
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gerekir. Yine bir olay sonucunda birden çok işgören yaralanmış veya ölmüşse kaza sayısı 1
olarak değil, yaralanan işgören sayısı kadar olacaktır.
İmalat bölümünde bir kazan aşırı basınç yüzünden patlamış ve 4 işgören
yaralanmıştır. Bölümün ay içindeki ortalama işgören sayısı 150 kişidir. Haftada 45 saaten
4 hafta çalışılmıştır. Bu verileri formüle yerleştirelim.
KSO = 4 x 1.000.000 = 148
4 x 45 x 150
Sonuca göre imalat bölümünde bir ay içinde 1 milyon iş saatine yaklaşık 148 iş
kazası düşmektedir. Bu oran, aylık olarak oldukça yüksektir. Ancak yıl içinde başka iş
kazası olmadığı veya az olduğu sürece yıllık oran daha düşük çıkabilir.
Örnekte görüldüğü gibi iş kazası yaratan bir olayda olay değil, yaralanan işgören sayısı
kullanılmaktadır. Yaralanmaların işgöreni en az 24 saat işinden alıkoyacak ağırlıkta olması
gerektiğini de unutmayalım. KSO çalışılan saate göre iş kazalarını belirten bir orandır. Ancak
tek başına fazla bilgi sağlamaz. Örneğin, iş kazalarının yarattığı iş kayıplarını bu oran
göstermez. İş kazalarından doğan iş kayıplarını ve bir anlamda da bu kazaların etkilerini
gösteren bir oran kaza ağırlık oranıdır.

10.4.3. Kaza Ağırlık Oranı (KAO)
Bu oran, iş kazaları yüzünden ne kadar iş günü kaybedildiğini gösterir. İş kazası aynı
KSO' nında kullanılan tanımdır. KAO' nının açık formülü aşağıdaki gibidir.
Kayıp gün toplamı x 1.000.000
KAO = --------------------------------Çalışılan saatler toplamı
Kayıp gün toplamı belirlenen zaman kesiti içindeki işgöremezlik yaratmış kazaların
kayıp gün toplamını ifade eder. Türkiye açısından bu süre, iş kazasına uğrayan işgörenin vizite
kâğıdı aldığı günden işbaşı yaptığı güne kadar geçen süredir. Ancak iş kazası ölüm veya daimi
işgöremezlik ile sonuçlanmışsa, bu tür her olay başına 7500 gün yükleme yapılır. Şimdi
formülün kullanımını bir örnekle görelim.
Yukarıda verdiğimiz örnekte kazan patlaması yüzünden yaralanan 4 işgörenden
biri ölmüş, diğer üçü ise toplam 150 gün rapor almıştır. Bu verileri formülde yerine
koyalım:
KAO= (150+7500) x 1.000.000 = 283.333
4 x 45 x 150
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Çıkan sonuç bir milyon iş saatine yaklaşık 283.333 kayıp iş gününün düştüğünü
ifade ediyor. Bu oran, ölüm nedeniyle, aylık bir süre için çok yüksektir. Görüldüğü gibi
ölüm olayı için 7500 gün diğer üç işgörenin kayıp iş günü toplamına yüklenmiştir.
Kuşkusuz, ölümle veya sürekli işgöremezlikle sonuçlanan kaza yoksa oran daha düşük
olacaktır.
KAO örnekte de görüldüğü gibi, iş kazalarının yarattığı kayıp iş günlerini vermektedir.
Gerek KAO gerek KSO’nun, saptanan ve işgörenin yine en az 24 saat işine dönememesine
neden olan, meslek hastalığı olayları da eklenir. İş güvenliğinde yaygın olarak kullanılan KSO
ve KAO’nun bazı eleştirilecek noktaları da vardır. Bu iki oranın da eleştirilecek noktalarının
başında bunların küçük işletmeleri olduğundan daha kötü göstermesi gelir. Yine bir başka nokta
da bu iki oranın salt işgöremezlikle sonuçlanan yaralanmaları dikkate almalarıdır. Hâlbuki
yaralanma ile sonuçlanan fakat iş kaybı yaratmayan olayların da iş güvenliği açısından
incelenmeleri gerekir. Bu eleştirilere karşın her iki oranın da en azından işgöremezlik yaratan
iş kazalarının sıklığını ve neden olduğu kayıpları göstermeleri bakımından yararları vardır.
İşletmeler bu oranlarla işgöremezlik yaratan kazalar açısından ne durumda olduklarını
görebilirler. Unutulmaması gereken nokta ise, salt bu oranlarla iş güvenliği çalışmalarına yön
verilemeyeceğidir. İki oranın - özellikle KSO'nun - standart olarak kullanılmasının temel bir
amacı vardır. İş güvenliği çalışmalarında istatistiklerin kullanım amaçlarının iki temel gruba
ayrıldığını hatırlayın. KSO ve KAO özellikle yasal tanıma giren ve ilgili kurumlara bildirilmesi
zorunlu iş kazalarını kapsadıkları için standart olarak kullanılırlar. Her iki oran da özellikle
işletmelerde iş güvenliğinin durumu hakkında değerli bilgiler sağlarlar. Ancak bu oranların
sağlıklı olması için kullanılan istatistiki değerlerin standart olması gerekir. Türkiye açısından,
kullanılan sıklık ve ağırlık değerlerinin pek sağlıklı olduğu söylenemez. Ülkemizde iş kazaları
ile ilgili veriler için hemen hemen tek kaynak SSK'nın (5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten
sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bu görevi üstlenecektir) her yıl çıkardığı istatistik bültenleridir.
Bu bültende ise bir günden fazla istirahati gerektiren kazaların ayırımı yapılmamaktadır. Yine
çalışılan saatler toplamı da yaklaşık yöntemlerle hesaplanmaktadır. Bu durum başka ülkelerle
kıyaslama olanağını bir ölçüde zayıflatsa bile, en azından ülke içinde değişmelerin izlenmesi
bakımından hataların her yıl tekrarlandığı göz önüne alınırsa, karşılaştırmaların geçerli olduğu
düşünülebilir. Bu oranların dışında işletmeler kendi özel amaçları için başka oran ve istatistik
teknikleri de kullanabilirler. İş güvenliği için işletmeler özellikle istatistikte kullanılan
kıyaslama teknikleri, trend analizi, korelasyon ve hipotez testleri aracılığı ile çalışmalarına daha
sağlıklı yön verebilirler. Koruma işlevi içinde yer alan iş güvenliği çalışmalarının hedefi olan
iş kazası kavramını çeşitli boyutlarıyla görmüş bulunuyorsunuz. Şimdi işgören sağlığına
yönelik bir diğer kavram olan meslek hastalıkları kavramını görelim.

10.4.4. Meslek Hastalıklarının Tanımı
Bir iş kazasının işgören sağlığını olumsuz olarak etkilemesi biraz da şansa bağlıdır.
Meslek hastalığında önemli olan işgörenin sürekli olarak bir işte çalışması nedeniyle sağlığının
bozulmasıdr. Örneğin radyoaktif maddelerle çalışan bir işgörenin koruyucu donanımının
bozulması, yırtılması yüzünden aşırı radyasyona maruz kalarak ölmesi bir iş kazasıdır. Ancak
aynı işte sürekli olarak çalışan başka bir işgörenin ileride kanser olması ise meslek hastalığı
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olarak tanımlanacaktır. Başka bir ifadeyle, işgörenin yaptığı işten dolayı oluşan sağlık
bozukluklarına meslek hastalığı denir. Görüldüğü gibi, bir hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi için bunun yapılan işle, iş yeri koşullarıyla doğrudan ilişkili olması
gerekmektedir.
Meslek hastalıkları, iş kazaları gibi işgörenin sağlığını olumsuz olarak etkilediğinden ve
tazminat talebi doğuracağından, yasalarda da tanımlanır. 5510 sayılı Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14. maddesinde meslek hastalığını” sigortalının çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleridir”. Diyerek
tanımlamıştır. Bu tanım mülga 506 Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11/B maddesinde “Meslek
hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hâlleridir.”
Şeklinde verilen tanımla hemen hemen aynıdır. Ancak iş kazasında olduğu gibi meslek
hastalığına yakalanabilecek işgören tanımının kapsamı genişletilmiştir.
Her iki yasada da meslek hastalıklarının tanımı yapılırken fizyolojik hastalıkların
yanında ruhsal bozukluklar da belirtilmektedir. Başka bir anlatımla iş, türünün ve iş yeri
koşullarının çalışanları fiziksel olarak olumsuz etkilemesi yanında ruhsal sağlığı da
bozabileceği kabul edilmektedir.
İş kazası kavramını incelerken kazaların teknik olarak alınabilecek tüm önlemlere karşın
yine de olabileceğini görmüştünüz. Diğer bir ifadeyle iş kazalarının oluşmasında insan
davranışının katkı payı da önemlidir. Tüm teknik önlemlere karşın bunlara uymayan bir insan
kaza yaratabilir. Hâlbuki meslek hastalıklarının nedeni insan davranışından bağımsızdır.
Meslek hastalığı ile gerekli önlemler alınmamışsa, her işgören karşılaşabilir. Bunda işgörenin
davranışının, o işte ve iş yerinde çalışmaktan başka herhangi bir rolü yoktur. Şimdi de iş yeri
ortamında meslek hastalığı yaratabilecek nedenleri görelim.

10.4.5. Meslek Hastalıklarının Nedenleri
İş yeri ortamında çalışanların sağlığını tehdit eden, hastalık ve rahatsızlık yaratabilecek
kaynaklar oldukça çok ve çeşitlidir. Toksik ve karserojen maddeler ve tozlar, ısı, gürültü,
fizyolojik ve biyolojik aracılar meslek hastalığına neden olabilecek tipik kaynaklardır.
II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde, üretimde insan sağlığına zararlı
olduğu bilinen, 50 civarında kimyasal madde kullanılmaktaydı. Günümüzde gerek
üretimde gerek günlük yaşamda kullanılan kimyasal maddelerin sayısı 1 milyona
yaklaşmıştır ve bu sayı artmaya devam etmektedir. Bir çoğu üretimde kullanılan bu
maddelerin insan sağlığını nasıl etkilediği ise henüz bilinmemektedir.
Tablo24’de iş yerinde işgören sağlığını tehdit ettiği kesin olarak bilinen 10 temel
maddeyi görebilirsiniz.
Tablo 24: İşyerinde İnsan Sağlığını Tehdit Eden 10 Temel Madde
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MADDENİN ADI

NEDEN OLDUĞU
HASTALIK
Akciğer ve lenf kanseri

KARŞILAŞILAN
İŞGÖRENLER
Petrokimya işçileri, haşerat
ilaçları üretiminde
çalışanlar, ergitme işlerinde
çalışanlar

Asbest

Asbestosis, akciğer ve
diğer organ kanserleri

Maden, tekstil, yalıtım ve
tersanelerde çalışan
işgörenler

Benzen

Lösemi, anemi

Rafineri işçileri, ayakkabı
üretimindeki işgörenler,
boya ve distilasyon
işgörenleri

Bisklorometileter (BCME)

Akciğer kanseri

Kimya endüstri işgörenleri

Kömür tozu

Madenci hastalığı

Kömür madeni işgörenleri

Kok fırını ifrazatı

Akciğer ve böbrek kanseri

Kok fırınlarında çalışan
işgörenler

Pamuk tozu

Bisinosis, kronik bronşit
ve anfizemi

Tekstil işgörenleri

Kurşun

Çeşitli böbrek hastalıkları,
anemi, merkez sinir sistemi bozuklukları, kısırlık
kusurlu doğumlar

Madeni eşya üretimindeki
işgörenler, kurşun ergitme
işgörenleri, akü ve pil
üretimindeki işgörenler

Radyasyon

Tiroid, akciğer, kemik,
kan kanseri, genetik
hasarlar, düşük

Tıp teknisyenleri, uranyum
madencileri, nükleer enerji
kullanılan işyerlerindeki
işgörenleri

Vinil klorid

Karaciğer ve beyin kanseri

Plastik sanayi işgörenleri

Arsenik

Genel olarak meslek hastalığına neden olabilecek kaynakları, aşağıdaki gibi, 6 grupta
toplayabiliriz:

1. Madensel cisimlerden oluşanlar
2. Organik cisimlerden oluşanlar
3. Fizik ve mekanik etkilerden oluşanlar
4. Tozlardan oluşanlar
5. Bakterilerden oluşanlar
6. Örgütün psiko-sosyal ortamı
Meslek hastalığına neden olabilecek kaynaklar arasında örgütlerin psiko-sosyal
ortamının da bulunması dikkatinizi çekmiştir. İş ortamının psiko-sosyal koşulları da
işgörenlerde stres ve strese bağlı rahatsızlıklar yaratmaktadır. Günümüzde, stresin meslek
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hastalıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğu kabul edilmektedir. İş ortamında stres yaratan
faktörler çeşitlidir. Ancak stres ve stres nedeniyle oluşan rahatsızlık ve hastalıkların
nedenlerinin araştırılması ve giderilmesi yolundaki çalışmaların önemli bir bölümünün daha
çok iş yaşamının kalitesini geliştirme kapsamı içinde olduğunu belirtmekte yarar var. Tablo
25’de iş ortamında stres yaratan faktörleri görülmektedir.
Tablo 25:İş Ortamında Stres Yaratan Faktörler
ROLLER
 Ruhsal çatışma
 Düşük rol bilinci
 Yönetim desteğinin eksikliği
 Orta kademe yönetim pozisyonları

İŞİN NİTELİKLERİ
 Nicel yük
 Nitel yük
 Süre baskıları
 Sorumluluk
 İş hızı
 Güvence

İLİŞKİLER
 Gözetimcilerle olan ilişkiler
 Astlarla olan ilişkiler
 Meslekdaşlarla olan ilişkiler
 Yetki göçerememek
 Fırsat yetersizliği
 Maaş, ücret ve başarı değerleme
eşitsizlikleri
 Çalışma saatleri

ÖRGÜTSEL YAPI
 Katılım yetersizliği
 Aidiyet duygusunun olmaması
 Zayıf, kötü iletişim
 Davranış kısıtlamaları

FİZİKİ ÇEVRE
 Isı, gürültü, ışıklandırma
 Alan düzenlemeleri
 Sıkışıklık
 Mahremiyet yokluğu
 Güvenlik yokluğu

MESLEKİ GELİŞME
 Statü belirsizliği
 Yetersiz terfi
 Aşırı terfi
 Mesleki eskime

DEĞİŞİKLİKLER
 Örgütsel değişiklik
 Mekânsal değişiklik
 Bireysel değişiklik

Tablo 25’den de görüldüğü gibi stres yaratan örgütsel nedenler içinde iş ortamının
fiziksel koşulları da yer almaktadır. Stres yaratan örgütsel nedenlerin önemli bir bölümü insan
kaynakları yönetiminin iş yaşamının kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile giderilebilir.
Ancak fiziksel koşullar koruma işlevinin, dolayısıyla da iş güvenliği ve işgören sağlığına
yönelik çalışmaların hedefidir.
Meslek hastalıklarını yaratan kaynaklar ne kadar tanınsa da meslek hastalıkları
iş kazaları ile kıyaslandığında gerek sayı gerek oran olarak çok düşük düzeyde
istatistiklerde temsil edilir. Bunun nedeni meslek hastalıklıklarına karşı etkin önlemler
alınmış olması değildir. Çok belirgin ve tek bir faktörün etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar
dışında genelde bir hastalığın işle olan neden-etki ilişkisini belirlemek kolay değildir. Yine
bazı meslek hastalıklarının işgörenin iş ve iş yerinden ayrılmasından çok sonra ortaya
çıkması da hastalığın meslek hastalığı olarak saptanmasını zorlaştırır. Bir hastalığın
meslek hastalığı olup olmadığının ayırımını yapmak iş yeri hekimliği alanında
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uzmanlaşmış doktorların görevidir. Batı ülkelerinde ayrı bir uzmanlık dalı olan iş yeri
hekimliği ülkemizde henüz uzmanlık dalı olarak bulunmamaktadır. Bu ve benzeri diğer
nedenler dolayısıyla meslek hastalıkları istatistiklerde gerçek sayılarının çok altında
olarak görülmektedir.
Buraya kadar insan kaynakları yönetiminin koruma işlevi ve bu işlevin çalışma alanını
oluşturan iş güvenliği ve işgören sağlığı kavramlarını tanıdınız. Şimdi bu işlevin insan
kaynakları yönetimi içinde yerini görelim.

10.5. Koruma İşlevinin Örgütlenmesi
Koruma işlevinin iş güvenliği ve işgören sağlığına yönelik çalışmaları kapsadığını
gördünüz. Bu çalışmaların başarılı olabilmesi için işlevin işletme içinde yerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Başka bir anlatımla, iş güvenliği ve işgören sağlığına yönelik çalışmaların
yürütülmesi, denetlenmesi ve koordinasyonu nasıl örgütlenecektir? Koruma işlevinin temel
görev ilke ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralıyabiliriz:
1. Yönetim: Sorumluluğun yüklenilmesi - iş güvenliği politikalarının duyurulması
2. Sorumluluk dağıtımı: İş güvenliği sorumluluğunun yöneticilere, gözetimcilere,
işgörenlere dağıtılması
3. Güvenli çalışma koşulları için gerekli bakım ve çalışmalar: Denetim, mühendislik
çalışmaları, gerekli donanımın sağlanması, satın alınması
4. İş güvenliği için gerekli eğitim sisteminin kurulması
5. Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi
6. Tıbbi ve ilk yardım sistemleri
7. İşgörenlerin bireysel sorumlulukları: Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, iş
güvenliğine karşı ilginin korunması

10.5.1. Koruma İşlevinin Ayrı Bir Birim Olarak Örgütlenmesi
Yukarıdaki görevlerin gereği gibi yerine getirilmesi, koruma işlevinin işletme içindeki
biçimsel konumuna bağlıdır. Küçük işletmelerde bu sorumluluğu yöneticilerin üstlenmesi
yeterli olurken, büyük işletmelerde ayrı bir birime ihtiyaç olacaktır.
Görüldüğü gibi, işletmeler büyüdükçe iş güvenliği ve işgören sağlığına ilişkin
çalışmaların başarılı olarak yürütülebilmesi için işletme yapısı içinde ayrı bir birime gerek
vardır. Koruma işlevini üstlenecek olan bu birim, işletmenin tümüne hizmet edeceğinden, insan
kaynaklarından sorumlu bölüme bağlı olarak oluşturulmalıdır. İşgörenlerin sağlığını
ilgilendirmesi ve kazaları önlemede eğitim ve denetimin rolünün önemli olması işletmelerde
bu işlevin insan kaynakları yönetiminden sorumlu bölüm içinde yer almasını zorunlu
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kılmaktadır. Şekil 24 ve 25’de insan kaynakları yönetiminden sorumlu bölüm altında
oluşturulmuş yapılanma örnekleri verilmiştir.

Şekil 24: Koruma İşlevinin İnsan Kaynakları Yönetimi İle Sorumlu Birim İçinde
Örgütlenmesi

Şekil 25: Koruma İşlevinin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Birim İçinde Örgütlenmesi.
Şekil 25’de sanayi sağlık uzmanı iş güvenliğinden sorumlu yönetici yerine daha üst bir
pozisyonda düşünülmüştür. Bu tercihin temelinde sağlık uzmanının önleyici yaklaşıma daha
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yatkın olduğu düşüncesi yatmaktadır. Özellikle tehlikeli maddelerle çalışan işletmelerde sağlık
uzmanının zehirlenmeler, çevresel tehlikeler konularında deneyimi dolayısıyla bu tür bir
örgütlenme gerekli olabilir.

10.5.2. Koruma İşlevinin Komite Düzeyinde Örgütlenmesi
Koruma işlevinin komite düzeyinde örgütlenmesi genellikle iki durumda görülebilir.
Bunlardan biri komitenin iş güvenliği ve işgören sağlığından sorumlu bölümün bir
tamamlayıcısı olarak görev yaptığı durumdur. İkinci durumda komite işletmenin koruma
işlevini tek başına üstlenmiştir. Başka bir anlatımla koruma işlevini komite yerine
getirmektedir. Komiteler işletmelerin işlevsel yöneticilerinden veya onların belirlediği
kişilerden oluşur. Ancak bu tür komitelerde işletmenin insan kaynaklarından sorumlu
yöneticisinin yer alması, işlevin felsefesi gereği zorunlu olacaktır.
Koruma işlevinin komite düzeyinde örgütlenmesi genellikle aşağıdaki durumlarda yarar
sağlıyabilir:
1. İşletmenin bu işlev için ayrı bir bölüm oluşturmayı gerektirecek kadar büyük
olmaması,
2. Bu işlev için ayrı bir bölüm olsa bilse, büyük işletmelerde koordinasyonun
güçlendirilmesi ve planların uygulanmasında iş birliğinin zorunlu olduğu zaman ve durumlarda,
3. Komiteyi oluşturan üyelerin birbirlerini yetiştirmeleri istenildiği durumlarda,
4. Komiteyi oluşturan bireylerin birbirlerini harekete geçirmesi gerektiği zamanlarda.
Koruma işlevi açısından yukarıdaki durumların oluşması ve işletme düzeyinde daha iyi
koordinasyonun, değişik düşüncelerin görülmesi bakımından komite düzeyinde örgütlenme
yararlı olabilecektir.
Koruma işlevinin sorumluluğu komite düzeyinde oluşturulacaksa bu tür örgütlenmenin
bazı sakıncaları da olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sakıncaların başında komitelerin
yürütmede zayıf olması gelir. Tartışmalar, görüş ayrılıkları gibi nedenlerden kararların geç
alınması, sorumluluğun dağılması, oylamalarda kilitlenme gibi durumlarda diğer sakıncalara
örnektir.
Ülkemizde koruma işlevinin, dolayısıyla iş güvenliğinin, örgütlenmesi açısından 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’un 22. Maddesi 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerleri
için iş güvenliği kurullarının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır (Bkz. “İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kurulları Hakkında Yönetmelik” 07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25426). 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 80. Maddesine göre çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetmeliği” ve
koruma borcuna ilişkin diğer yönetmelikler 6331 sayılı Yasa gereği çıkarılacak yönetmelikler
 Bu konuda daha geniş bilgi bkz. Tosun, K. (1983). Yönetim ve Organizasyon (İlkeler), İ.Ü. İşletme Fakültesi,
İşletme İktisadı Enstitüsü, İstanbul.
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yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. İşveren veya işveren vekilinin başkanlık
ettiği bu kurul, iş yerinin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi, iş yeri hekimi ve ilgili birim
yöneticileri ile işçi temsilcilerinden oluşur. Yönetmelik, kurulu bir karar organı olarak aşağıdaki
konularda çalışmalar yapmakla yükümlendirmiştir:
a) İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı
hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin
uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor hâline getirip alınması gereken
tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek,
c) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri
değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde
bulunmak,
d) İş yerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında
yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike hâlinde gerekli araştırma ve incelemeyi
yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren
vekiline vermek,
e) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve
kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak
ve bu programların uygulanmasını izlemek,
f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik
tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
g) İş yerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
h) İş yerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında
yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan
gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
i) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda
acilen toplanmak ve karar vermek.
Görüldüğü gibi kurul bir anlamda komite örgütlenmesi şeklindedir. Ancak uygulamada
fazla başarılı olamamaktadır. İş Güvenliği kurullarının konuya önem veren bazı işletmeler
dışında fazla başarılı olamamasının nedenlerinin başında bunların, Tüzükte açıkça belirtildiği
gibi, sadece bir karar organı olarak görev yapmaları gelmektedir. Karar organı olarak görev
yapan bu kurulların yürütme yetkisi yoktur. Dolayısıyla kurul karar almadığı konulardan
sorumlu tutulamayacaktır. Kamu kuruluşlarında ve bilinçli sendikaların bulunduğu iş
yerlerinde göreceli olarak başarılı olabilen bu kurullar özel sektörde bilhassa küçük işletmelerin
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yaygın olması, denetim ve yaptırımların yetersiz kalması gibi nedenlerden ötürü yeterli
etkinliğe ulaşamamıştır. Bu nedenlere kısmen komite türü örgütlenmelerin yukarıda
değindiğimiz sakıncaları da eklenebilir.

10.6. Koruma İşlevi ve Maliyetler
Çalışanları iş yerlerinde olası tehlikelerden korumak ve güvenli bir çalışma ortamı
sağlamak insancıl nedenlerin dışında, işletme yönünden maliyetler açısından da önemlidir.
Koruma işlevi içinde bir iş güvenliği programını fayda/maliyet açısından değerlemek
mümkündür. İş güvenliği için yapılan harcamalarla kazaların ve meslek hastalıklarının
azaltılmasından elde edilecek faydalar karşılaştırılabilir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu kayıplar büyük boyutlara
ulaşmaktadır. Bu kayıplar işletmenin olduğu kadar ülkenin de verimliliğini olumsuz
etkilemektedir. Örneğin, ülkemizde çalışma barışının bozulmuş olduğu 1975-1980
yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde iş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı iş
günü kayıpları grev ve lokavtların yarattığı iş günü kayıplarından iki kat daha fazla
olmuştur. 2000-2005 yılları arasında da iş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı iş
günü kayıpları ortalama olarak 1.879.034 günlük iş kaybı yaratırken aynı dönemde
grevlerin neden kayıplar ise sadece 185.522 kadardır.
İşletmelerin koruma işlevi için yapacakları harcamalar kuşkusuz üretime
yüklenerek maliyetlerin yükselmesine bir ölçüde neden olur. Ancak uzun dönemde bu
harcamalar kaza ve meslek hastalıklarının yaratacağı kayıplardan daha düşük olacaktır.
Koruma işlevinin etkinliği için yapılacak eğitim, örgütlenme, donanım vb. harcamalaları
verimlilik artışı sağlayacağı ve dolayısıyla ekonomik kalkınmaya katkısı olacağı için bir
anlamda insan kaynaklarına yapılmış yatırım şeklinde düşünmek gerekir. Bu harcamaların koruma işlevi yerine kazalar ve meslek hastalıkları için tazminat olarak harcanması
ise ekonomik açıdan kaybolan üretken gücü geri getirmeyeceğinden verimliliğe bir katkı
sağlamayacaktır.

10.6.1. Koruma İşlevinin Etkinliği İçin Yatırım Niteliğindeki
Harcamalar
Koruma işlevinin etkin olarak sürdürülmesi amacıyla yapılması gereken ve insan
kaynaklarına yapılan yatırım niteliğindeki harcamalar aşağıda belirtilen türdeki harcamaları
kapsayacaktır:
1. İş güvenliği örgütünün kurulması, güvenlik tüzüklerinin hazırlanması, güvensiz
koşulların araştırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi için gerekli harcamalar.
2. Saptanan eksikliklerin giderilmesi için yapılan harcamalar.
3. Denetim harcamaları.
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4. Donanım ve malzeme için yapılan harcamalar.
5. İş güvenliği eğitimi için yapılacak harcamalar.
Bu harcamaların temel amacının iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasını
engellemeye yönelik olduğu açıktır. Bu nedenle koruma işlevi açısından bu tür harcamaları
yatırım harcaması şeklinde kabul etmek gerekir.
İşletmeler açısıdan koruma işlevinin verimlilik ve üretim etkenliği üzerindeki etkisi
açıktır. Koruma için gerekli önlemleri almanın getireceği maliyet, ileride bu harcamaların
yapılmaması yüzünden, oluşacak iş kazası ve meslek hastalıklarının yaratacağı maliyetten daha
az olacaktır. Koruma işlevinin üretim etkenliği ve verimlilikle olan ilişkisini de aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür:
1. İş güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemler, yapılan harcamalar üretimi
engellemez ve verimliliği düşürmez.
2. İş kazaları ve meslek hastalıkları azaldıkça maliyetlerde de düşme sağlanır.
3. Maksimum verim iş kazaları ve meslek hastalıklarının minimuma indirilmesiyle
sağlanabilir.
4. Üretim etkenliğini sağlamada koruma işlevine yönelik çalışmalar vazgeçilmez bir
unsurdur.
5. Maliyetler açısından iş güvenliği ve işgören sağlığına yönelik harcamaların optimal
düzeyde olmasını sağlamak önemlidir.
Koruma işlevinin etkenliğini sağlamak için yapılan bu harcamaların iş kazalarını ve
meslek hastalıklarını önlemek için gerekli olduğunu gördünüz. İşletme açısından bilinmesi
gereken bir maliyet unsuru da, olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının yarattığı maliyetlerdir.
Koruma işlevinin çalışmalarına yön verebilmek açısından bu tür maliyetlerin de tanınması
gerekir.

10.6.2. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Yol Açtığı Maliyetler
İş kazaları ve meslek hastalıklarının yol açtığı maliyetleri direkt ve indirekt maliyetler
şeklinde iki ana grupta toplayabiliriz. Direkt maliyetler aşağıdaki unsurların getirdiği
maliyetlerdir:
1. İşletmelerin sigortalar ödedikleri (Türkiye'de SGK’ya ödenen ve işin tehlike derecesi
üzerinden verilen) kaza ve hastalık sigortası primleri.
2. Tıbbi müdahale ve hastane masrafları, ilaç bedelleri.
3. Malzeme masrafları.
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4. Sigortalıya ödenen tazminat.
İndirekt maliyetler ise şu unsurlardan oluşur:
1. İş gücü kayıpları
- İşgörenin çalışamaması yüzünden
- Kaza geçirene yapılan ilk yardım yüzünden
- Kazaya uğrayanın yakın çevresindeki arkadaşlarının çalışamamaları yüzünden
- Kaza incelenmesi, yaralanan işgörenin işinin yeniden düzene konması, yasal işlemler
vb. uğraşlar nedeniyle geçen zaman yüzünden
2. Üretim kaybı
- Kaza sırasında üretimin kesilmesi yüzünden
- Makinaların durması veya hasar görmesi yüzünden
- Kaza geçiren kişinin daha sonra işe başladığında veriminin düşmesi yüzünden
3. Siparişlerin gerekli sürede karşılanmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıplar
- İşletmenin şöhret kaybı
- Geç teslimat yüzünden ödenen ceza veya tazminatlar
4. Devletçe yapılacak soruşturma masrafları
- Kaza denetimleri, bilirkişilik vb.
Bu maliyetler iş kazalarının veya meslek hastalıklarının işletmelere yüklediği
maliyetlerdir. Dolayısıyla koruma işlevi içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
için yapılan harcamalar işletmenin normal çalışma maliyeti içinde kabul edilmelidir. Başka bir
anlatımla koruma işlevinin yürütülmesi için gerekli harcamalar işletmenin doğal yatırım
harcamaları arasında görülmelidir.

10.6.3. Maliyetlerin Araştırılması
Koruma işlevi açısından yönetsel kararlara varabilmek için iş kazası ve meslek
hastalıklarının neden olduğu maliyetlerin araştırılması gerekmektedir. Yönetim elinde bulunan
maliyet verilerine göre bazı kararlara varacak ve hareket tarzını saptayacaktır. Bu nedenle iş
kazası ve meslek hastalıklarının işletmeye getirdiği yükün bilinmesi kararların sağlığı
bakımından yararlı olacaktır. Yönetim açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının neden
olduğu maliyetler içinde indirekt maliyetlerin araştırılması ve saptanması daha önemlidir.
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Her şeyden önce şunu belirtmekte yarar var. İşletmelerde kazaların veya hastalıkların
getirdiği maliyetler doğrudan kaza maliyetleri başlığı altında kayıtlara yansımaz. Yönetim
açısından bu maliyetlerin yaklaşık olarak ne yük getirdiğinin bilinmesi yeterli olacaktır. Direkt
maliyetler başka bir tanımla sigortalı maliyetler şeklinde de tanımlanabilir. Genel olarak ödenen
kaza sigortası primleri ve tazminatların kayıtlarının görülmesi daha kolaydır. Ancak indirekt
maliyetler işletme maliyetleri ile daha doğrudan ilişkilidir. Bir örnekle bunu daha açık görelim:
İşgörenin taşıdığı bir kalıbı düşürerek ayağının ve kalıbın kırılmasına neden olan
bir kazada, işletme sigorta ve tıbbi masrafları direkt, kırılan kalıbı da indirekt maliyet
şeklinde kabul edecektir. Hâlbuki kalıbın kırılması ile oluşan maliyet sigortasız ve işletme
tarafından doğrudan taşınması gereken türde bir maliyettir. Bu yüzden bu tür benzer
maliyetlerin ne yük getirdiğinin araştırılması, sağlıklı kararlar için daha gereklidir.
Bu tür maliyetlerin belirlenmesi amacına yönelik bir maliyet raporu Örnek 11’de
verilmiştir.
Örnek 11: İş Kazası Maliyet Raporu
BÖLÜM GÖZETİMCİSİ KAZA MALİYET RAPORU
Yaralanma Kazası :
Yaralanmasız Kaza :
Tarih................................Yaralanan İşgörenin Adı ..........................................................
1. Kaza dolayısıyla çeşitli nedenlerden (kaza gören işgörene yardım etmek, kazayı seyretmek vb. nedenler)
zaman kaybı yaratan işgören sayısı ............................... Bunların her birinin kayıp ettiği süre
........................ saat ...........................dakika
2. Kaza yapan işgörenin gördüğü işin aksaması nedeniyle kendi işleri aksayan * işgören sayısı
............................... (Kaza* yapan işgörenin yardımı veya üretimine gerek gören) her birinin kayıp ettiği
süre ........................... saat ..........................dakika
3. Malzeme,mal hasarının tarifi..................................................................................
...............................................................................................................................
Hasarın tamiri, yerine konması için gerekli harcamanın tahmini tutarı ..................... TL. .
4. Yaralanan işgörenin ücreti
.............................dakika

tam

ödenen

gün

çalışamadığı

süre

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

saat

5. Üretim veya makinalar durdu ise: Üretim kaybını telafi için fazla mesai gerekip
gerekmediği
( ) evet ( ) hayır. Makina ve malzeme kayıplarının telafisi olanaksız mı? ( ) evet, ( ) hayır. Üretim
durması ile oluşan ceza ve ücret dışı maliyetler ......................................... TL.
6. Kazanın incelenmesi, rapor hazırlanması, yeni işgörenin eğitilmesi, iş düzeninin tekrar kurulması için
gözetimcinin harcadığı süre ......................saat .......................dakika
Gözetimcinin Adı
Raporu
doldurduktan
sonra
en geç birİlişkin
10.7.
Koruma
İşlevine
gün içinde güvenlik bölümüne iletiniz.

Diğer Konular

Koruma işlevinin temel amacının çalışanların iş yerinde fiziksel ve ruhsal varlıklarının
korunması olduğunu bölümün başında belirtmiştik. Bundan dolayı da koruma işlevininin
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amacını gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak iş güvenliği ve sağlığı alanlarında çalışmalarını
yoğunlaştırdığını görmekteyiz. Bu yaklaşım yanlış değildir ama günümüzde çalışan insanının
iş yerinde fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden diğer faktörleri de gözden kaçırmamak gerekir.
Diğer bir ifade ile iş ortamındaki risk ve tehlikeler sadece kazaya neden olabilecek güvensiz iş
ortamı, güvensiz insan davranışlarından kaynaklanmamaktadır. İş görenlerin kendileri veya
müşteriler de diğer iş görenler için risk ve tehlike kaynağı olabilir. İş yeri ortamında çalışanların
birbirlerine karşı uyguladıkları şiddetin neden olduğu iş kayıpları dikkat çekecek boyutlara
ulaşmaya başlamıştır. Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları yanında iş yerinde şiddet
kavramının da koruma işlevi içinde dikkate alınması yanlış olmayacaktır.

10.7.1. İş Yerinde Şiddet
2005 yılı SSK istatistiklerine göre iş kazalarının kaza tiplerine göre dağılımına
baktığımızda öldürme ve yaralamaların tüm kazaların %2’sini oluşturduğunu görebiliriz.
Aynı yıl içinde 1072 iş kazası ölümle sonuçlandığına göre bunların yaklaşık 21 adedi iş yerinde
cinayet ve/veya yaralama sonucu meydana gelmiştir. Bu sayı az gibi görülse de her 100 iş kazası
ölümlerinin 2’sini oluşturmaktadır. Yine de başka ülkelerle kıyaslandığında bu açıdan durumun
çok da kötü olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı
Enstitüsünün verilerine göre, ABD’de 1980-88 yılları arasında iş yeri ölümlerinin %12’sini
cinayetler oluşturmuştur.
İş yerinde şiddet kavramını “Bir veya birden fazla iş görenin veya müşterinin diğer
iş gören veya iş görenlere karşı gösterdiği ve fiziksel veya ruhsal olumsuz sonuç yaratan
davranışlar olarak tanımlayabiliriz”. Tanımdaki davranışlar ifadesi oldukça geniş tutulmuş
olup darp, yaralama, cinayet gibi fiziksel davranışlar yanında tehdit, taciz (cinsel-ırksal-dinsel
vb.), zorbalık, hakaret vb. sözel davranışları da kapsamaktadır. Tanım da yer alan müşteri
ifadesi ise iş gören(ler)in iş gereği doğrudan etkileşim içinde oldukları kişileri tanımlar. Başka
bir ifade ile iş görenin iş gereği temas etmek zorunda olduğu iş yerinde çalışmayan diğer kişiler
bu tanımın içindedir.
Yakınlarının kaybının doktor hatasından kaynaklandığına inanan hasta yakınları
tarafından doktora sözlü veya fiziki şiddet uygulanması durumunda hasta yakınları tanımdaki
müşteri konumunda olacaktır.
İş yerinde şiddetin sonuçlarını iş kazası olarak kabul edebilmek için tanımdaki
davranışların iş gören(ler)de fizikel veya ruhsal arıza yaratması da gerekir.
5510 sayılı yasalardaki iş kazası tanımını hatırlarsak, işle ilgili olmasa da çalışana
bedence veya ruhca hasar veren bir olayın, iş yerinde olması nedeniyle iş kazası olarak kabul
edilmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısı iş yerinde iş gören(ler)in veya müşteri(ler)in diğer
işgören(ler)e uyguladıkları her tür davranış sonucu oluşan iş göremezlik durumları yasal olarak
iş kazası olarak sayılır.

 Tanım, konu ile ilgili literatür taramasına dayanılarak, yazar tarafından geliştirilmiştir.
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Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Kurumu
tarafından hazırlanan 4’üncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketine göre ulusal araştırmalar işle
ilgili ruhsal sağlık sorunlarında bir yükseliş trendine işaret etmektedir. Bu tür sorunların
oluşmasına katkı yapan etmenlerin önemli bir kısmının ise iş yerinde şiddet olarak yukarıda
tanımladığımız davranışlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine aynı araştırmaya göre
kadınlar cinsel taciz şeklinde davranışlarla erkeklerden üç kat fazla karşılaşmaktadır. Kadınlar
Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 10, Norveç’te yüzde 7, Türkiye ve Hırvatistan’da yüzde 6,
Danimarka, İsveç, Litvanya ve İngiltere’de yüzde 5 oranlarında bu olaylardan en çok
etkilenmektedirler.
Ülkemizde iş yerinde şiddet nedeniyle işletmelerin üstlenmek zorunda olduğu maliyetin
ne kadar olduğunu gösteren bağımsız ve resmi nitelikli veriler henüz mevcut değildir. Yukarıda
da gösterildiği gibi SSK’nın istatistik yıllıklarında öldürme ve yaralamaların tüm kazaların
%2’sini oluşturduğunu bilmemize karşın bunların ve fiziksel olmayan davranışların neden
olduğu ruhsal bozuklukların yarattığı iş günü kayıpları ile maddi kayıpların boyutu tam olarak
belli değildir. Ancak iş yerinde şiddet sonucu iş gören(ler)in uğradığı fiziksel veya ruhsal
hasarların iş kazası olarak kabul edildiğini hatırlarsak, en iyimser yaklaşımla, iş kazaları ve
meslek hastalıklarının ülkemize toplam maliyetinin yılda 4 katrilyon TL olacağı tahmin
edilebilir. Dolayısıyla bu rakkamın bir kısmının da iş yerindeki şiddetten kaynaklandığını
söylemek yanlış olmayacaktır.

10.7.1.1. İş Yerinde Şiddet ve İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
Yukarıda iş yerinde şiddetin iş gören üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların ülkemiz
mevzuatı açısından iş kazası olarak kabul edildiğini söylemiştik. Dolayısıyla iş yerinde şiddeti
önlemek ve en aza indirmek için, iş kazaları ve meslek hastalıklarında olduğu gibi, insan
kaynakları yönetimi işlevlerinden de yararlanmak gerekecektir. İş yerinde şiddet olasılığını en
aza indirmek amacına doğrudan yönelik İKY işlevleri içinde kadrolama ve eğitim işlevleri
öne çıkmaktadır.

10.7.1.2. Kadrolama İşlevi ve İş Yerinde Şiddet
Kadrolama işlevi içinde önemli faaliyetlerden biri de şeçme faaliyetidir. Çeşitli
aşamalardan oluşan bu faaliyet içinde seçme faaliyeti organizasyona başvuranlar arasından
kim(ler)in alınacağını belirlemek amacıyla yürütülür. Görüşme, test ve sınavlar ile adayların
referans ve geçmiş incelemesi seçme faaliyetinin önemli araçlarıdır. İş yerinde şiddetin
yaratıcılarının iş görenler ve müşteriler olduğunu tanımdan hatırlarsak iş gören seçiminde
adayın işe uygunluk nitelikleri yanında kişilik özellikleri ve geçmişinin de titizlikle araştırılması
gerekir.

10.7.1.3. Referans ve Geçmiş İncelemesi
Kadrolama işlevinin seçim faaliyetinde önemli olan ancak zaman ve maliyet kaygısı ile
ihmal edilen bir aşama olan referans ve geçmiş incelemesi şiddet eğilimli ve daha önce benzer
tür olaylara karışmış adayların saptanmasını sağlayabilir. Yine geçerliliği ve güvenilirliği
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kanıtlanmış kişilik testleri de adayların kişilik özellikleri hakkında ipucu sağlıyabilir. Titizlikle
yapılan aday referans ve geçmiş araştırmaları iş yerinde şiddete karşı işverenin en önemli
savunma hattını oluşturur.
Günümüzde giderek artan terör eylemleri de iş yerinde şiddeti besleyen
kaynaklardandır. 90’lı yıllarda Sabancı Holding’de yaşanan ve Sabancı ailesinin değerli
bir üyesi olan Özdemir Sabancı ile iki değerli çalışma arkadaşının hayatlarını
kaybetmesine neden olan terör olayında teröristlerin bu cinayeti iş yerine sızmış bir
kişiden önemli destek alarak gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Holdingde işe girmeyi
başaran bu kişi acaba titizlikle yürütülen bir referans kontrolü ve geçmiş araştırmasına
tabi tutulmuş olsaydı yine de işe girebilir miydi? Soruyu başka bir şekilde de sormak
mümkün. Bu kişinin işe alınmasında seçme faaliyetinin hangi yöntemleri etkili olarak
kullanılmış hangileri kullanılmamıştır?

10.7.1.4. Testler
Referans ve geçmiş araştırmaları yanında testlerin de iş yerinde şiddete eğilimli kişilerin
önceden belirlenmesinde önemli bir katkısı vardır. İş yerinde yaşanan şiddet olaylarında
saldırganın kişiliğide etkilidir. Saldırganın niyeti ile kişilik özellikleri şiddet olarak tanımlanan
davranışların temelini oluşturmaktadır. Geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış kişilik testleri
ile adayların şiddete eğilimli olup olmadıkları kestirilebilir ve saldırgan özellikler saptanmışsa
aday hakkında, gerekirse daha ayrıntılı araştırmalara gidilir.

10.7.1.5. Eğitim
İş yerinde şiddet ile savaşta yararlanılacak IKY işlevlerinden biri de yetiştirmegeliştirme (eğitim) işlevidir. İş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinde olduğu gibi gerek
oryantasyon eğitimi aşamasında yeni işe girenlere gerek tüm çalışalara her aşamada verilen
eğitim programlarında iş yerinde şiddet kavramının ne olduğu ve buna karşı alınacak önlemler,
tehdit kaynakları, gereken işgören davranışları vb. konular işlenir. Şiddete maruz kalma riski
yüksek olan çalışanlara ise daha spesifik programlar uygulanarak olası tehlikeler, bunlar
karşısında nasıl davranılacağı, uygulanacak prosedürler vb. öğretilir. Örneğin tüm dünyada
uçak kaçırma olaylarında uçuş mürettebatının ne yapması, nasıl davranması gerektiği
standartize edilmiştir ve bu görevlerde çalışaacak tüm işgörenlere bu eğitim verilir.
Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Atlasjet’e ait yolcu uçağı, biri bıçak, diğeri "bomba
süsü verilmiş oyun hamuru" taşıyan iki hava korsanı tarafından kaçırıldı. Pilotlar
Antalya’ya iner inmez kokpit camından atlayıp uçağı terk etti. Korsanlar sıcaktan
bunalan bir bölüm yolcuyu bıraktı, kalanlar uçağın "arka konisini" tesadüfen açıp
kaçtı. Sonunda uçakta birkaç kişi kalınca, korsanlar teslim oldu.
Kaynak: Hürriyet 19.8.2007
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Yukarıdaki haber ise bu tür bir eğitimi veremeyen veya en azından etkili olarak
veremeyen bir hava yolu işletmesinin yaşanan bir uçak kaçırma olayında mürettebatın bu tür
olaylarda nasıl davranılması gerektiğini bilmediğini çarpıcı olarak göstermektedir.
Bu amaca yönelik etkili bir eğitim programının içeriği ise aşağıdaki konuları kapsayacak
şekilde oluşturulmalıdır:


İşletmenin iş yerinde şiddete karşı politikası,



Müessir fiil oluşmasına neden olan risk faktörleri,

 Müessir fiil ile sonuçlanabilecek davranışların, uyarı göstergelerinin ve durumların
erken tanımı,
 Şiddetin tırmanmasına uygun durumları veya saldırgan davranışları önlemek veya
baskıyı azaltmak için gerekli yöntemler, öfke yönetimi ve şiddeti kısıtlamak için kimyasal
kısıtlıyıcıların uygun ve doğru kullanımı,
 Şiddet durumları için geliştirilmiş standart eylem planları, alarmlara gösterilmesi
gereken tepkiler ve bu durumlarda kullanılacak iletişim prosedürleri,
 Müşteriler (örneğin özellikle sağlık kuruluşlarında hasta yakınları, ziyaretçiler,
teröristler vb.) dışında da düşmanca tutum taşıyan kişilerle başa çıkma yolları,


Aşamalı davranış kontrol yöntemleri ve kısıtlayıcıların güvenli olarak uygulanması,

 Alarm sistemleri ve benzeri güvenlik aygıt ve düzeneklerinin yerleri ve
kullanılması (gereken bakım çizelgeleri ve prosedürlerini kapsayacak şekilde),
 İşgörenlerin kendilerini ve çalışma arkadaşlarını koruma yöntemleri; gerekirse
“badi sisteminin” öğretilmesi,


Raporlama ve kayıtlamaya ilişkin politika ve prosedürler,

 Kültürel ve etnik farklılıklar hakkında çalışanların duyarlı ve hoşgörülü olmalarını
sağlayacak bilgilendirme programları,
 Şiddet içeren bir olaya maruz kalan ve yaralananların tıbbi bakım, danışmanlık, adli
yardım ve tazminat almaları için gerekli politika ve süreçler.
Her iş yeri yukarıdaki konuları kendi özelliklerini göz önüne alarak düzenliyebilir.
Örneğin yabancı ülkelerde iş yapan ve karma iş gücüne sahip olan bir işletmede çalışanlara

 Badi sistemi (buddy system) özellikle askeri eğitimlerde öğretilen ve iki kişinin birbirinden sorumlu olmasına
dayanan sistem
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kültürel ve etnik farklılıklar hakkında duyarlı ve hoşgörülü olmalarını sağlayacak bilgilendirme
programları daha ağırlıklı olarak verilebilir.

10.8. Koruma İşlevi ve Yasalar
İnsan kaynakları yönetiminin işlev ve çalışmalarını çevresel faktörlerin nasıl
etkilediğine 1. bölümde değinmiştik. Anımsayacağınız gibi dış çevre faktörlerinin en
önemlilerinden biri de yasalardır. Koruma işlevi de çalışmalarını yasal bir çerçevede sürdürmek
zorundadır. Bölümün bu kısmında koruma işlevini düzenleyen yasal çerçeveyi kısaca görmeye
çalışacağız.

10.8.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Koruma İşlevi
Ülkemizde koruma işlevinin temel çalışmalarını oluşturan iş güvenliği ve işgören
sağlığına yönelik önlemleri, yükümlülükleri ve yaptırımları içeren mevzuatın temelini
günümüze kadar 4857 sayılı İş Kanunu oluşturmuşken 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan
bu temeli oluşturacaktır. Yeni yasa işverenin sadece işçiyi değil tüm çalışanları koruma
açısından iş güvenliği ve sağlık önlemlerini alması hususunda genel kuralları koymuştur.
Bilindiği gibi bu Kanuna dayanılarak çıkartılacak yönetmeliklerin de içerdiği hükümler
emredici hukuk kuralları niteliğindedir. Yine yukarıda da belirtildiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu
gereği çıkartılan koruma işlevine ilişkin yönetmelikler de yeni yönetmelikler çıkartılana
yürürlükte kalacaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi işveren ve işçilerin iş
güvenliği ve işgören sağlığı alanlarındaki borç ve yükümlülüğünü açıkça ifade eder. Buna göre:
“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu
çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
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(2) İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz
4. maddeyi incelediğimizde 6331 sayılı Yasa’nın özellikle iş güvenliği ve sağlığı
konusunda proaktif bir yaklaşımı benimsediğini görmek mümkündür. İşgüvenliği ve sağlığı
için her türlü önlemin alınması, araç ve gereçlerin eksiksiz olarak bulundurulması
yükümlülüğünün yanında çalışanların bu konuda bilgilendirilmeleri ve özellikle eğitilmeleri
yükümlülüğü de açıkça belirtilmiştir. Yine 16. ve 17. maddeler bilgilendirme ve eğitim
yükümlülüklerinin ilkelerini düzenlemetedir. Çalışma yasalarımızda çalışanlara eğitim
sağlanması ile ilgili bir yükümlülük görülmemektdir. İKY nin yetiştirme-geliştirme işlevi, iş
güvenliği ve sağlığı dışında, tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmıştır. Başka bir ifade
söylemek gerekirse yasal olarak işveren hiç bir konuda çalışanlara eğitim vermekle yükümlü
değilse de iş güvenliği ve sağlığı eğitiminin verilmesi yasal bir işveren yükümlüğüdür. İşveren
bu yükümlülüğü de yine kendi inisiyatifine göre yerine getiremez. Verilecek eğitimin esasları
ve yöntemleri de ilgili maddde gereği bu konuda çıkarılacak yönetmeliğe uygun olmalıdır. 4857
sayılı İş Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 6331 sayılı Yasa’da değinilen yönetmelikler
çıkarılana kadar geçerli olan “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve
esasları hakkında yönetmelik”nin 8. maddesi bu eğitimin amacını şöyle belirtmiştir:
“Eğitimin amacı, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş
kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu
risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci
oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.”
Yönetmeliğin 11. maddesi eğitimde verilebilecek konuları göstermektedir. Buna göre
çalışanlara verilecek eğitim, iş yerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan
seçilir;
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
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g) İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarma
11. maddede belirtilen eğitim konuları daha çok iş güvenliği ve sağlığına kavramlarına
yönelmiştir ve biraz önce değindiğimiz iş yerinde şiddet kavramı ile ilgili konuların büyük bir
kısmı belirtilmemiştir. Hâlbuki iş yerinde şiddetin çalışanlar üzerindeki olumsuz sonuçlarının
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından iş kazası olarak kabul
edildiğine bölümün başında değinmiştik. Dolayısıyla göre eğitim programlarını sadece
yönetmelikte belirtilen konulara göre düzenleyen işgörenler iş yerinde şiddete konusunda
çalışanlarını eğitmek amacıyla hangi özel konuların da eğitime dahil edilmesini göremeyerek
çalışanlarını eksik bilgilendirebilirler
Eğitimin etkili olup olmadığı ve verilip verilmediği de yönetmeliğin 16 ve 17.
maddelerinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

10.8.2. Ölçme ve Değerlendirme
Madde 16 — Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır.
Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç
duyulup duyulmadığına karar verilir.
Belgelendirme
Madde 17 — İş yerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler
çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan
kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev
unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
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Görüldüğü gibi işverenin yükümlülüğü sadece iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eğitim
vermekle sona ermemekte bu eğitimin etkili olup olmadığının ve verilip verilmediğinin de
kanıtlanması gerekmektedir.
İş Kanunu 77. maddede belirtilen eğitim dışındaki diğer yükümlülüklerin nasıl yerine
getirileceğinin belirlenmesi içinde 78. Maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını
gerekli yönetmelikler çıkartmakla görevlendirmiştir. Bu maddeye dayanılarak çıkarılan “İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği” 77. maddeki yükümlülükte belirtilen önlemleri ve
esasları olarak belirler.
Koruma işlevinin örgütlenmesi açısından ise 50 ve daha fazla işçi çalıştıran ve
sanayiden sayılan iş yerleri için iş güvenliği kurullarının oluşturulmasının İşveren,
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.
b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin
sorumluluklarını etkilemez.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz
80. maddesi gereği zorunlu olduğunu ve daha önce belirtmiştik. Görüldüğü gibi her iş
yerinin kurul oluşturma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla hangi iş yerlerinin sanayiden sayıldığı
sorusu bu zorunluluğun varlığı açısından önemlidir. Sorunun yanıtı ise 28.02.2004 tarihli ve
25387 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan “Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden
Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik” de bulunabilir.
Toplam 122 maddeden oluşan İş Kanunun: a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası, b) 63
üncü maddesinin dördüncü fıkrası, c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,
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ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 maddeleri ile geçici 2. maddesi 6356
Yasanın çıkması ile iptal olmuştur. Yukarıda belirtilen 77. ve 80. maddeler dışında diğer
maddelerdeki yükümlülükler için çıkartılan yönetmelikler ise aşağıda gösterilmiştir: Tekrar
hatırlatalım ki 6356 sayılı Yasa’da öngörülen yönetmekikler çıkana değin 4857 sayılı İş
Kanun’un bu yasaya aykırı olmayan yönetmelikleri yürürlükte kalacaktır.

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete)


GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete)



TİTREŞİM ÖNETMELİĞİ (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete)


YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ (23 Aralık 2003 tarih
ve 25325 sayılı Resmi Gazete)

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ (23 Aralık 2003 tarih
ve 25325 sayılı Resmi Gazete)

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete)

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete)

KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi
Gazete)

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete)

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİ GÖREVLERİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (16 Aralık 2003 tarihli ve 25318
sayılı Resmi Gazete'de)

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK (20/01/2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete)

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
YÖNETMELİĞİ (11/2/2004 tarihli,25370 sayılı Resmi Gazete)

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (10/2/2004 tarihli, 25369 sayılı Resmi Gazete)

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK (11/2/2004 tarihli,25370 sayılı Resmi Gazete)

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazete)

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (21/2/2004 tarihli,25380 sayılı Resmi Gazete)


GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ



HAKKINDA YÖNETMELİK (15/05/2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete)



AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi

Gazete)

 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazete)
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Koruma işlevinin yürütülmesi ve örgütlenmesi açısından çalışmalara yön verecek
türdeki bu yönetmeliklere ek olarak kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik
yönetmelikler de mevzuatın içinde yer almaktadır.

10.8.3. Yaptırımlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26. maddesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere
aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımları içerir. Örneğin bu Kanunun 4. inci maddesinin
a ve b bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için
ayrı ayrı ikibin Türk lirası idari para cezası öngörülmüştür. Yine 22. madde gereği öngörülen iş
sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan;
iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan işveren veya işveren vekiline
iki bin lira (2000 TL) para cezası verilir. Yasanın 20. maddesi iş sağlığı ve güvenliği açısından
işverenleri çalışan temsilcisi atamakla yükümlendirmiştir. Bu maddenin 1. ve 4. fıkralarındaki
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bin beş yüz Türk lirası öngörülmüştür.
İş sağlığı ve güvenliği için işçinin de sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. İş kanunun
25. maddesinin 2. fıkrasının i bendine göre “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden
işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla
ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” durumunda iş sözleşmesi ihbara gerek
olmadan ve kıdem tazminatı ödenmeksizin sona erdirilebilir. Aynı maddenin ve fıkranın b, c,
d, bentleri de işçinin iş yerinde şiddet olarak yorumlanabilecek davrannış ve fiileri için de aynı
yaptırımın uygulanmasını içerir.

10.8.4. Koruma İşlevi ve Diğer Yasalar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler
koruma işlevine ilişkin işveren yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğine
ilişkin hükümleri içerirler. İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından bunların tanımı,
sigortalanması ve tazminatlarla ilgili hükümler ise 5510 sayılı Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nunda bulunmaktadır. Anımsayacağınız gibi iş kazaları ve
meslek hastalıklarının yasal tanımları bu kanunun 13. ve 14. maddelerinde yapılmıştır.
İş ve sosyal güvenlik hukukunun yasaları olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dışında genel
hukuk yasaları olan Borçlar Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da iş güvenliği ve
sağlık alanlarına yönelik hükümler içerir.
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Uygulamalar
Enka Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bora, Kazakistan'da geçen hafta çıkan olaylardan
sonra, güvenlik sağlanıncaya kadar işe başlamayacaklarını söyledi. 19 Ekim'de Tengiz
bölgesinde Türk ve Kazak işçiler arasında çıkan olaylarda pek çok Türk işçi yaralanmıştı. Bora,
Kazak hükûmetinden, başta güvenliğin tam sağlanması olmak üzere çeşitli isteklerde
bulunduklarını, taleplerini iki Kazak senatörüne, valiliğe ve savcılık yetkililerine ilettiklerini
belirtti. “İşe tekrar ne zaman başlayacaksınız?” sorusuna, “Taleplerimiz ne zaman tam yerine
getirilirse” karşılığını veren Bora, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın hiçbir suçlu
bulunmamasını eleştirdi. Bora, sözlerine “Bir provakasyon olduğu ortada. Bizi burada
istemeyenler de olabilir” şeklinde devam etti. Enka’nın 70 ülkede kendini kanıtlamış
uluslararası bir şirket olduğunu kaydeden Bora, bu tür yasa dışı olaylar yüzünden bir yeri terk
etmelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Bora, Almatı, Atırav ve Hazar bölgesi gibi Kazakistan’ın başka yerlerinde de Enka'nın
işleri bulunduğuna dikkat çekerek, Kazakistan’da iş yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Olan İşçiye Oldu
20 Ekim günü ENKA'nın Kazakistan'ın Tengiz bölgesindeki ham petrol arıtma tesisi
şantiyesinde gerçekleşen Kazak işçilerin saldırısı sonucunda, bazıları ağır olmak üzere yüzlerce
Türk işçisi yaralandı. Resmi olarak doğrulanmasa da saldırı sonucunda yaralanan işçilerin
yaptığı açıklamara göre, 25 işçiden haber alınamıyor. Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili
bugüne kadar yaralı sayısına ve varsa ölü ya da kayıp sayısına ilişkin Kazakistan
makamlarından resmi açıklama yapılmış değil. ENKA'nın da kamuoyuna konuya ilişkin tatmin
edici bir açıklama yapmamış olması dikkat çekiyor.
Şantiyede yaşanan huzursuzluk ve gerilimden kaynaklı olarak işlerin sürekli aksadığı
da gelen bilgiler arasında. Bu duruma kanıt olarak, şantiye şefinin dört kez değiştirilmiş olması
gösteriliyor. Şantiyede yapılan tahliyelere rağmen hâlen 197 Türk işçisi bulunurken, ENKA
çalışanı Macar ve Filipinli işçiler de henüz şantiyeden ayrılmış değiller. Proje devam ettiği
takdirde, ENKA'nın personel açığını Uzak Asya ülke vatandaşlarından karşılayacağı
belirtiliyor. ENKA'nın bu amaçla, şimdiden Malezya'dan işçi alım hazırlıklarına başladığı
belirtiliyor.
“Rus tekelleri saldırttı”
Saldırıdan sonra Türk şirketlerinin ülkede faaliyetlerinde daha zorlanacakları ve
Kazakistan pastasındaki paylarının bir kısmını kaybedebilecekleri açık. Ancak, bu saldırının
bazı yayın organlarının iddia ettiği gibi bölgedeki cazip yatırım olanaklarından yararlanmak
isteyen Rus tekelleri ve Kazak şirketlerinin planlı saldırısı olduğu yorumları, bu gündemde,
ENKA'nın üzerindeki basıncın oldukça hafiflemesini sağladı.
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ENKA işçilerini korumadı
ENKA'nın yaşanan olaylardan önce Kazak makamları tarafından uyarıldığı, buna
rağmen şirketin çalışmalarını ve şantiyedeki uygulamalarını değiştirmeden devam ettirdiği
ifade ediliyor. Son bir yıl içerisinde şantiyede saldırının sinyallerini veren çeşitli kavgaların
çıkmış olması da gerekli önlemleri almaması ile ilgili, ENKA'yı töhmet altına sokan
noktalardan biri olarak gösteriliyor. Saldırı ile ilgili haberlerde ENKA'nın ve Kazakistan'da
faaliyet gösteren diğer Türk şirketlerinin şantiyelerdeki ayrımcı uygulamaları, yabancı ve yerli
işçilerin aldıkları ücretler arasındaki uçurum ve çalışma koşulları arasındaki fark üzerinde
durulmadı. Kazak işçilerin yaşanmaz barakalarda kalıp, kölelik koşullarında çalıştırılmaları
görmezden gelindi. Buna ek olarak, ENKA yürüttüğü projede kendisine ödenecek tutarın yüzde
60'ını almış bulunuyor. Projeden çekildiği takdirde kalan yüzde 40'lık bölümü tahsil etmenin
yollarını arayacak.
Kaynak:
Milliyet
28
Ekim
http://www.forumunreal.com/forum/showthread.php?t=30694

2006

ve
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Uygulama Soruları
1.

Örnekte adı geçen iş yerinde şiddet oluşturabilecek hangi unsurlar vardır?

2. Adı geçen işletmenin İKY politikalarına bağlı bir güvenlik politikası olsa bu olaylar
yaşanır mıydı?
3.
olabilir?

İKY’nin proaktif bir yaklaşımı temsil etmesi, söz konusu durumda nasıl etkili
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin koruma işlevi ve bu işlevin çalışma alanı olan
iş güvenliği ve işgören sağlığı incelenmiştir. İşletmede çalışanların fizik varlıklarının
korunması bu işlevin temel amacıdır. İnsan kaynakları yönetiminin verimlilik amacına ulaşması
açısından önemli olan bu işlev, iş güvenliği ve işgören sağlığına yönelik çalışmalarıyla iş kazası
ve meslek hastalıklarından doğan iş gücü kayıplarını engellemeye çalışır. Ayrıca çalışanların
güvenli ve konforlu bir ortamda çalışma ihtiyaçlarının karşılanması da bu işlevin diğer bir
amacıdır. Günümüzde iş ortamında çalışanların varlığına karşı tehditin sadece güvensiz iş yeri
ve uygulamalardan kaynaklanmadığını çalışanların, müşterilerin ve terörün de ciddi bir tehdit
kaynağı olduğunu istatistikler ortaya koymaktadır. İş yerinde şiddet olarak tanımlanan bu yeni
tehdite karşı da İKY çözümler üretmek zorundadır.
Koruma işlevi Ocak 2013’den itibaren tüm işveren ve işyerlerini kapsayacak şekilde
6331 Yasa ile geniş ve ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ancak uygulamada bu işlevin
işletmelerimizde etkili olarak yerine getirilmediğini istatistiksel verilerden görmekteyiz.
Yasalarımızda koruma işlevine yönelik hükümler incelendiğinde bunların bu alanda ileri gitmiş
ülkelerdekinden geri olmadığı anlaşılır. Ancak hükümlerin yasalarda yer alması tek başına
yeterli değildir. Uygulanmalarının sağlanması da gereklidir. Bu açıdan baktığımızda,
yaptırımların olmasına karşın, bunların caydırıcı özelliklerinin günümüzde yeterli olamadığını
söylemek yanlış olmayacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26. maddesinde belirtilen para
cezalarının günümüz koşullarında ne kadar caydırıcı olacağının uygulama sonuçlarını
beklemek gerekecektir. Buna karşılık ABD'de Federal nitelikli olan işgüvenliği yasasının
(OSHA-Occupational Safety & Health Act) cezalar başlıklı 17. kısmının G bendi sadece
Yasanın talep ettiği bilgileri, raporları, planları, tutulması gereken kayıtları tahrif ederek bilinçli
olarak yanlış bilgi verenler hakkında $ 10.000’a kadar para ve 6 aya kadar da hapis cezaları
öngörmektedir. Aynı kısmın diğer bentlerinde yasanın ihlali, uygulanmaması ve tekrarlanan
ihlaller ve ölüme sebebiyet veren ihlallere ait $ 1.000-100.000 arası para cezası ile müebbete
kadar varan hapis cezaları yer almakta. İş ve Sosyal Güvenlik yasalarımızda ise iş güvenliği ve
sağlığı ile hükümlerin ihlalinde hiç bir şekilde hapis cezası öngörülmemiştir. İş Kanununda yer
alan yaptırımları yukarıda belirtmiştik. Sigorta yasasında ise iş veren kusuru durumunda
sigortalıya sağlanan tedavi giderlerinin işverenden tahsil edilebileceğine ilişkin hükümler
vardır.
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Bölüm Soruları
1) “Teknik açıdan” iş kazaları için hangisi yanlıştır?
a) Mutlaka bir yaralanma olması gerekir.
b) Bireysel bir hasar olmasa da olabilir.
c) Üretim veya işin akışını engelleyebilir.
d) İş güvenliği çalışmaları ve araştırmaları bakımından önemlidir.
2) Kaza oluşmasında insanın önemli bir belirleyici olduğunu kabul eden kuramlar
hangisidir?
a) Durumsallık kuramları
b) Davranış kuramları
c) Araçsallık kuramları
d) Beklenti kuramları
3) Kaza ağırlık oranı neyi gösterir?
a) İşgöremezlik oluşturan kaza sayısı
b) Kazalardaki ölüm sayısı
c) Kazalardaki yaralanma sayısı
d) İş kazaları yüzünden kaybedilen iş günü sayısı
4) Hangisi koruma işlevinin temel görev ilke ve sorumluluklarından değildir?
a) Gerekli eğitimlerin verilmesi
b) Tıbbi ve ilk yardım sistemlerinin kurulması
c) Güvenli çalışma koşullarının sağlanması
d) Gerekli yasaların ve yönetmeliklerin çıkarılması

373

5) Hangisi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yol açtığı indirekt maliyetlerden
biridir?
a) İş gücü kaybı
b) Malzeme masrafları
c) Sigortalıya ödenen tazminat
d) Tıbbi müdahale ve hastane masrafları, ilaç bedelleri

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)d, 5)a,
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11. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN YASAL BOYUTLARI

 Bu bölüm Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Çalışma Yaşamının Tarihsel Gelişimi
11.2. Temel Kavramlar
11.3. İnsan Kaynaklarının Yasal Yönünün İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları
İle İlişkisini Anlayabilecek
11.4. İş Sözleşmesinin Türleri, Yapılması ve Sona Ermesi
11.5. Kıdem Tazminatı
11.6. Yasal Mevzuat Çerçevesinde Çalışma Süreleri
11.7. Çalışma Türleri
11.8. Yıllık Ücretli İzin ve Diğer İzinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşçi ve işveren ilişkilerindeki temel kavramlar nelerdir?

2.

Kaç tür iş sözleşmesi vardır?

3.

İş sözleşmesinden doğan borçlar nelerdir?

4.

Fazla çalışma ne demektir? Türleri nelerdir?

5.

Belirli süreli iş sözleşmeleri nasıl sona erer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bölümle ilgili temel
kavramlar

Burada işçi, işveren, alt
işveren, işveren vekili, iş yeri
ve işletmenin ne olduğu
öğrenecek ve bu kavramlar
arasındaki farkların ayırımına
varacaksınız.

Bu konudaki yayınları, İş
Kanunu’nu ve ilgili Yargıtay
kararlarını incelemek suretiyle
bilginizi geliştirebilirsiniz.

İş sözleşmesi

Burada iş sözleşmesinin türleri,
içeriği, yapılması, iş
sözleşmesinden doğan borçlar
ve iş sözleşmesinin sona
ermesi ile ilgili olarak
bilgilendirileceksiniz.

İş Kanunu, Borçlar Kanunu,
ilgili Yargıtay kararları, ilgili
yazını ve yapılmış iş
sözleşmelerini incelemek
suretiyle konuyla ilgili
bilginizi geliştirebilirsiniz.

İşin düzenlenmesi

Burada çalışma süreleri, fazla
çalışma, gece çalışmaları,
tatiller ve yıllık ücretli izin
konuları hakkında
bilgilendirileceksiniz.

İş Kanunu, ilgili yazın ve
konuyla ilgili Yargıtay
kararlarının incelenmesi ve
tartışılması suretiyle bu
konudaki bilgilerinizi
geliştirilebilirsiniz.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatının ne olduğu,
kimlere ve hangi koşullarda
ödeneceği, kıdem tazminatının
tavanı ve bu konuyla ilgili
olarak ortaya çıkan sorunlar
hakkında bilgilendirileceksiniz.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.
Maddesi, ilgili yazın ve kıdem
tazminatı ile ilgili Yargıtay
kararlarının incelemek
suretiyle konuyla ilgili
bilginizi arttırabilirsiniz.
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Anahtar Kavramlar


İşçi işveren ilişkileri: İşçi ve işverenlerin çalışma hayatından doğan ilişkiler

 Alt işveren: Asıl işverenin iş yerinde asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde çalıştıran işveren.


İş sözleşmesi: İşçi ile işveren arasında çalışma koşullarını düzenleyen sözleşme

 Kıdem tazminatı: En az 1 yıl kıdemi olan işçiye, belli fesih hâllerinde ve bazı
durumlarda her çalışma yılı için en az 30 günlük brüt ücreti tutarınca ödenen para


Fazla çalışma: İşletmedeki haftalık çalışma süresi üzerine yapılan çalışma

 Denkleştirme süresi: İşçi ve işverenin anlaşması ile en çok 2 ay süreyle haftalık
çalışma sürelerinin denkleştirilmesi suretiyle, haftalık çalışma süresinin hesaplanması
 İhbar süreleri: İşçiye işten çıkarken veya çıkarılırken kıdemine göre, önceden haber
verilen süre
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Giriş
Günümüzde insan kaynakları yönetimi, stratejik öneme ve role sahip bir işletme
fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş gücünün etkin yönetilmesi için, çeşitli fonksiyon
ve faaliyetleri olan insan kaynakları yönetiminin stratejik rol üstlenmesi, bunları yerine
getirirken iç ve dış çevre unsurlarını dikkate alması ile mümkündür. İşletmenin sahip olduğu
insan kaynaklarını yönetirken, göz önünde bulundurması gereken en önemli dış çevre unsuru
yasal düzenlemelerdir. İşletmeler bu kaynaklarla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde
hareket etmek zorundadır. Ancak, insan kaynakları yönetiminde, emeğin insana özgü olması
ve emeğin sahibinin toplumu oluşturan birey olması nedeniyle, bu çerçevede yasal
düzenlemeler ayrıca önem taşır. Bugün işletmeler emeğin verimlilik üzerindeki etkisini ve
potansiyel gücünü daha iyi anlamışlar ve insan kaynaklarına geçmişe göre çok daha fazla
değer vermeye başlamışlardır. İşletme yönetiminin insana değer veren bir yönetim anlayışını
günümüzde benimsemesine rağmen, çalışanların işveren karşısındaki hak ve çıkarlarını
korumak, yalnızca işverenlerin inisiyatifine bırakılacak bir konu olmaktan uzaktır.
Ülkemizde benimsenen, sosyal devlet anlayışı, işverene karşı daha güçsüz olan işçinin
korunmasını gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle, devletin en çok müdahale ettiği
konularda biri işçi-işveren ilişkilerinin yasal çerçevesidir. İşletmelerin insan kaynakları
fonksiyonu da, bu yasal çerçevede faaliyetlerini düzenlemek zorundadır. Burada, insan
kaynaklarının yasal boyutu ele alınmış, konunun amacına uygun bir şekilde bu iki disiplinin
ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle insan kaynakları fonksiyonları özetlenmiş, daha sonra, işçi,
işveren, işveren vekili, alt işveren, iş yeri, işletme kavramları üzerinde durulmuştur. Bunu
takiben, işçi-işveren ilişkilerinin temel dayanağı olan iş sözleşmesi kavramı, türleri, iş
sözleşmesinin yapılması ve sınırları, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona
ermesi ve sonuçları açıklanmıştır. Son olarak ise, işin düzenlenmesi ele alınmış ve bu
çerçevede; normal çalışma, fazla çalışma, gece çalışmaları gibi çalışma süreleri ile ara
dinlenmeleri, yıllık ücretli izin, hafta tatili, genel tatil günleri, gibi dinlenme süreleri kısaca
anlatılmıştır.

380

11.1. Çalışma Yaşamında İşçi ve İşveren İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
Sanayi devrimi ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel ve alandaki pek çok gelişmenin
nedeni olmuş, çalışma yaşamına bu gelişmelerden etkilenmiş ve bu alanda önemli değişiklik
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, sanayi devrimi öncesinde genellikle yalın bir yapıya sahip olan
çalışma yaşamı, karmaşık bir görünüme bürünmüştür.
Çalışma yaşamı deyince ilk olarak akla gelen işçi-işveren ilişkileridir. Sanayi devrimi
öncesinde usta-kalfa-çırak ilişkisi biçiminde düzenlenen işçi-işveren ilişkileri, bir kişiye bağlı,
sadece birkaç işçinin istihdam edildiği yapı içerisinde, nispeten sorunsuz ve karmaşık olmayan
bir düzende işliyordu. Bu yapıda usta yani işveren, işçi ile yan yana çalışmakta olup, işçilerin
talepleri, problemleriyle yakından ilgileniyor ve sorunlarına birlikte çözüm bulunuyordu.
Ancak sanayi devrimi ile birlikte, kitle üretimine geçilmesi, bir işverene bağlı çok sayıda işçinin
çalışmaya başlamasını gerektirmiş ve bu durum da, işçi-işveren ilişkilerini değiştirmiş, çalışma
hayatı farklı bir yapıya sahip olmuştur.
İngiltere’de başlayan ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından izlenen sanayileşme hareketi
sırasında, serbest (liberal) ekonomi düşüncesi, işçi ve işvereninin iş ilişkisine de yansımış ve
bu ilişkinin temelini oluşturan iş sözleşmesinin tarafların özgür iradeleri ile piyasa koşullarına
göre oluşturulması esası kabul görmüştür. Ancak, emek aleyhine, emek arz ve talep dengesinin
bozulması, işçileri işverenlere karşı güçsüz durumda bırakmış ve bu durumda işçiler, işverenin
belirlediği koşullarda çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu uygulama sonucunda ortaya; günde
16-18 saate varan çalışma süreleri, sefalet ücreti (bazen nakdi ücret yerine ayni ücret ödenmesi),
özel istihdam grupları olarak nitelendirilen kadın ve çocuk işçilerin sağlıklarına uygun olmayan
kötü koşullarda çalıştırılması vb. sorunları içeren bir tablo çıkmıştır. Bir süre sonra, bu
koşullarda çalışmak, toplumsal sağlığı tehdit eder hâle gelmiş ve toplu işçi hareketlerinin
başlaması için zemin oluşturmuştur.
Ancak hükûmet tarafından işçilerin bulunduğu olumsuz koşulların göz ardı edilmesi bu
hareketlerin daha da hız kazanmasına sebep olmuştur. Sonuçta, askere gidecek olan gençlerin
yaklaşık yarısının sağlıklarının elverişli olmaması, çocuk ölümlerinin artması İngiliz
hükûmetinin bunların temel sebebi olarak nihayet işçi-işveren ilişkileri olduğunu görmesine
olanak sağlamış ve hükûmet bu ilişkilere müdahale etmek zorunluluğunu hissetmiştir. Yalnızca
çalışma süreleri, asgari ücret, kadın ve çocuk işçilerin korunması ile sınırlı olsa da bu alanda ilk
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin iş hukukunun temelini oluşturduğu söylenebilir.
Böylelikle işçi-işveren ilişkilerinin yasal çerçevesinin çizilmesi ile ilgili çalışmalar
başlatılmıştır.
Bireysel düzeyde olan bu ilk düzenlemeler, o günkü koşullarda yeterli olmamış, işçiler
güç kazanarak, ortak hak ve çıkarlarını korumak için topluca hareket etmek, birlik olmak ve
örgütlenmek istemişlerdir. Çalışanlar zaman zaman kanlı olaylara sahne olan mücadeleler
vermeye başlamışlardır. Onların bu mücadeleleri, bazen birlik oluşturmalarına izin verilmesi,
bazen de birlik olmalarının yasaklanması ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, işçiler birlik
oluşturma özgürlüğünü elde etmişler, böylelikle işçilerin topluca hareket etme serbestisinin
381

yasal zemine oturtulması için düzenlemeler yapma gereği ortaya çıkmış ve toplu iş hukukunun
temelleri atılmıştır.
Sendikal düzene geçiş ve zamanla sendikaların güçlenmesi ile işçilerin gün geçtikçe
artan talepleri, işverenler tarafından hoş karşılanmamış, hatta işverenlerin bazıları sendikaların
taleplerini iç işlerine müdahale olarak görmüşlerdir.
Bunun yanı sıra, gelişen ve değişen koşulların ve bunlara paralel olarak ortaya çıkan
yeni yönetim yaklaşımlarının etkisi ile emeğe bakış açısı değişmiş, emek makine olarak değil,
üretim üzerinde etkisi olan üretimi değiştirebilen bir güç olarak kabul görmeye başlamıştır.
Aynı zamanda emeğin, X teorisinin tembel, sorumluluk almayan insan yerine, Y teorisinin
sorumluluk alan, işinin sahibi insan olarak kabul görmesi, ona bakışı değiştirmiş ve işletmelerde
insan faktörünün etkili ve verimli olarak yönetilmesi anlayışı hâkim olmaya başlamıştır.
İnsanın işletme için öneminin anlaşılması ve motive bir iş gücünün daha verimli, daha
etkin çalışacağı düşüncesi ve bu konudaki uygulamaların başarı kazanması, daha önce işe giriş
çıkış işlemleri, ücret bordroları gibi klasik personel yönetimi işlevlerini yerine getiren personel
departmanının fonksiyonlarını değişime uğratmış ve bu departman, iş gücünü etkin, verimli
çalışmasını sağlamak için gerekli fonksiyon ve faaliyetleri yerine getiren bir yapıya
bürünmüştür.
Nitelikli çalışanı istihdam etmek, istihdamın devamlılığını sağlamak ve bu iş gücünden
etkin bir şekilde yararlanabilmek için insan kaynaklarına verilen önem gün geçtikçe artmaya
başlamıştır. Sendikaların çalışanlara sağladığı olanakları, hatta daha fazlasını işletmeler, kendi
çalışanlarına sağlayarak, hem daha etkin ve de verimli bir iş gücüne sahip olmuşlar ve
sendikaların taleplerden uzak kalarak çalışma ilişkilerinde daha serbest olma imkânına
kavuşmuşlardır.
İşletmeler insan kaynaklarını ne kadar önemseseler de iş ilişkisinde işverene göre daha
güçsüz olan çalışanların, sadece onların inisiyatifine bırakılması, günümüzün adalet anlayışı ve
hukuk düzeni içinde mümkün değildir. Çünkü gün geçtikçe nüfusun önemli bir kısmı bağımlı
çalışan hâline gelmekte ve bunların korunması toplumsal sağlık ve refah açısından büyük önem
arz etmektedir. Buna bağlı olarak, işçinin hukuku olan iş hukukunun çerçevesi her geçen gün
genişletilmektedir. İnsan kaynakları ise, tüm faaliyet ve fonksiyonlarını yasal zeminde yerine
getirmek zorunda olduğundan, bu alandaki düzenlemeler insan kaynakları fonksiyonlarını
yakından etkilemektedir. Böylelikle, iş hukuku ve insan kaynakları birbirinden ayrılmaz iki
disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu disiplinlerin ilişkileri incelemeye çalışalım.

11.2. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yasal Düzenlemeler
Bu bölümde, konunun daha iyi anlaşılması açısından, işçi-işveren ilişkilerini yasal
boyutta düzenleyen iş hukukunun insan kaynakları yönetimi ile ilişkisi incelenmiştir. Burada
insan kaynakları yönetiminin iş hukuku ile etkileşimi, her bir insan kaynakları fonksiyonu
planlama, temin ve seçim, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, kariyer planlama,
ücretleme, sağlık ve koruma) ayrı ayrı ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
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11.2.1. İnsan Kaynakları Planlaması ve Yasal Düzenlemelerle İlişkisi
Planlama insan kaynaklarının temel fonksiyonu olarak kabul edilir. Çünkü diğer
fonksiyonların başarısı, insan kaynağının optimum olarak planlanmasına bağlıdır. İşletmenin
mal ve hizmet üretimi için gerekli iş gücünün sayı ve nitelik olarak belirlenmesi görevini yerine
getiren bu fonksiyon, iş yaşamını düzenleyen yasaların çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
Yasal düzenlemelerdeki çalışma süreleri, fazla çalışmanın sınırları, gece çalışmaları, işlerin risk
gruplarına göre çalışma koşulları, dinlenme süreleri, özel istihdam gruplarının çalışma
koşulları, iş gücü arzının sınırlarını da belirlemektedir. Dolayısıyla iş gücü talebini karşılarken,
iş gücü arzındaki bu sınırlamalar dikkate alınacaktır. Bazı işlerde veya işgören grupları için
haftalık ya da günlük çalışma süresinin sınırlandırılması, emek arzını azaltacağından, işgören
talebi artacaktır. Örneğin, normalden kısa çalışma yapılması zorunlu olan görüntüleme
merkezlerinde, haftada 45 saattin altında çalışılması gerektiğinden, talep edilen personel sayısı
daha fazla olacaktır.
Bunun dışında, işten çıkma ya da çıkarma ile ilgili yasal düzenlemelerin sınırları da
planlama fonksiyonunu üzerinde etkili olmaktadır. İşten çıkmanın ve çıkartmanın belli
koşullara bağlanması, belli bir dönemdeki iş gücü arzını etkilemek suretiyle, o dönemde ihtiyaç
duyulan personel sayısını etkileyecektir.

11.2.2. İnsan kaynaklarının Temini ve Seçiminin Yasal Çerçeve İle
İlişkilendirilmesi
İnsan kaynakları fonksiyonlarının başarılı olması, planlamanın iyi yapılmasına bağlı ise,
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) süreci içinde diğer fonksiyonların başarılı olmasında da insan
kaynaklarının temin ve seçiminin çok önemli bir payı olduğu söylenebilir. İşletmenin ihtiyaç
duyduğu iş gücünün sağlanması ve seçilmesi (aday araştırma ve bulma) ile ilgili prosedürleri
içeren bu fonksiyon da konu ile ilgili yasal düzenlemelerin çerçevesinde faaliyetlerini
gerçekleştirir.
İnsan kaynağının temini ve seçimi sırasında eşitlik ilkesine uyulması, işe başlarken
adayların ve işverenin birbirlerini yanıltmamaları gibi hususlar ve bunların yaptırımları İş
Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca iş ilişkisinin kurulması (işe alma) işçi
ile işveren arasında bir iş sözleşmesinin varlığına bağlıdır. İş sözleşmesinin yapılması ile ilgili
zorunluluklar ve kısıtlamalar İş Kanunu’nda belirlenmiş bulunmaktadır. İş sözleşmesinin yasal
çerçeve içinde yapılma zorunluluğu, (özürlü çalıştırma vb.) kısıtları (çocuk işçi çalıştırma, gece
çalışmaları ve yer ve su altında yapılan işlerdeki kısıtlar gibi) işe alma ve yerleştirme
fonksiyonu ile yakından ilgilidir. Örgüt İnsan Kaynakları (İK) planlaması yaparken bunlardan
etkilendiği gibi, işe alımlarda da bu düzenlemeler insan kaynakları faaliyetlerinin belirleyicisi
olacaktır.

11.2.3. Eğitim ve Geliştirmenin Yasal Düzelemelerle İlişkisi
İşletmeler, hangi temin ve seçim yöntemini kullanırlarsa kullansınlar, işe en uygun
elemanın seçimi her zaman mümkün olmayabilir ya da işin yapısı bunu hemen hemen imkânsız
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kılabilir. Ayrıca bu mümkün olsa bile, kişinin işe uyumlaştırılması gerekir. İnsan kaynaklarının
eğitim ve geliştirme fonksiyonu bu görevleri yerine getirir. Günümüzde önemi gittikçe aratan
eğitim ve geliştirmenin, yasal çerçeve içinde bazı faaliyetlerinin düzenlendiği görülmektedir.
Bunların başında, iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemede işçilere eğitim verme
zorunluluğunun gelir. Eğitim faaliyetlerinde bu konudaki yasal zorunluluk açıkça ortaya
konmuş ve işletmeler bu konuda yükümlü tutulmuştur. Ayrıca bazı durumlarda, eğitim verilen
bireylere belli bir süre çalışma zorunluluğu getirilmesinin iş sözleşmesinde düzenlenmesi,
sözleşmenin feshi sırasında işçi ve işverene belli haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu
bağlamda işletmeler eğitim faaliyetlerini düzenlerken, kendilerine yüklenen sorumlulukları
dikkate alarak davranmak durumundadır.
Nitelikli ve eğitimli iş gücü işletmenin verimliliğine katkıda bulunacağından, eğitim ve
geliştirmenin, planlama ve işe alma fonksiyonu aracılığı ile de iş hukukuyla ilişkisinin kurulmuş
olduğuna ayrıca dikkat çekmek gerekir.

11.2.4. Performans Değerlemenin Yasal Düzenlemelerle İlişkisi
Performans değerleme çalışma hayatının başından beri var olan bir olgudur, ancak
sistematik bir biçimde yapılması; işletmelerin büyümesi, çok sayıda işçi istihdam etmesiyle
birlikte başlamıştır. Ülkemizde, performans değerleme, uzun yıllardır gündemde olmakla
birlikte, İş Kanunu ile, dolaylı olarak yasal zemine oturtulmuş bulunmaktadır. İşletmeye olan
katkıları, yani performansları diğerlerine ve gösterdiği niteliklerine göre düşük olan ve görev
ve de sorumluluklarını yerine getirmeyen bireylerin işten çıkarılmaları ve iş güvencesi
hükümlerinden yararlanamamalarının, hangi koşullarda gerçekleşeceği yasal olarak
düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle, işletmelerde performans yönetimi sistemi oluşturması yasal
bir zorunluluk olmamakla birlikte, performansın ölçümünün yasal sonuçlar doğurması
nedeniyle, gereklilik hâline gelmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, bu fonksiyonu yerine
getirirken, sağlam, şeffaf ve adaletli bir sistem oluşturmak ve uygulamak konusunda daha
dikkatli olmak zorundadır. Çünkü işveren işten çıkardığı işçinin performansını gerekçe olarak
göstediğinde, mahkeme tarafından, bu performansın doğru bir sistemle ve hakkaniyete uygun
olarak ölçülüp ölçülmediğinin incelenmesi söz konusu olmaktadır.

11.2.5. Kariyer Planlamanın Yasal Düzenlemelerle İlişkisi
Günümüzde, çalışma yaşamında birey için kariyer kavramı önemli bir yer tutmaktadır.
Kariyer, çalışanın meslekte ve işte ilerlemesini ifade eder. Kariyer planlama ise, kişinin bilgi,
beceri ve ilgileri doğrultusunda, kariyer hedeflerini oluşturması ve bunlara ulaşmak için çeşitli
aksiyon planları geliştirmesi olarak ifade edilebilir. Özellikle çok sayıda kişinin istihdam
edildiği işletmelerde, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve geliştirilmesi karmaşık bir hâle
gelmiştir. Bugünkü koşullarda çalışanlar kariyer yollarını belirlerken, tek bir organizasyona
bağlı kalmamakta ve kariyer oluşumuna daha geniş bir perspektiften bakmaktadırlar. İşletme
kariyer yönetiminde bu durumu göz önüne almalı ve yeni kariyer yaklaşımlarını ortaya
koymalıdır. Ancak burada iş hukukunun düzenlemeleri sınırlayıcı olabilir. Örneğin hukukumuz
kısmi çalışma, geçici çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi bunu kolaylaştırıcı bazı hususları
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düzenlemiş olmakla birlikte, bireysel ve örgütsel düzeyde etkin bir kariyer planlama için, daha
kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Kariyer planlama ile ilgili, doğrudan yasal bir düzenleme olduğu pek söylenemez ise de
ilgili yasal çerçevede, iş ilişkisinde, objektif olmayan nedenlerle çalışanlar arasında ayırım
yapılmayacağı hükme bağlanmış, yani eşit davranılması zorunluluğu getirilmiş ve buna
uymayanlar için yasal yaptırımlar öngörülmüştür. Bu durumda eşit özelliklere sahip çalışanlara
eşit kariyer olanaklarının tanınması da yasal düzenlemenin bir gereği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Böylelikle, insan kaynaklarının kariyer planlama sistemini oluştururken, bu kurala
uygun davranmak ve gerekli önlemleri almak zorunda olduğunu söylemek gerekir.

11.2.6. Ücret ve Diğer Ödemelerin Yasal Düzenlemelerle İlişkisi
Ücretin işçinin gelir kaynağı olması nedeniyle yasal müdahalelerin en fazla olduğu
konulardan biridir. Bu konuyla ilgili olarak, ücret hak edilmesi, ücretin ödenmesi, ödeme şekli
ve zamanı, asgari ücretin belirlenmesi ve ücretin korunması gibi hususlar ayrıntılı olarak
düzenlenmiş ve bu kurallara uymayanlara çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.
İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin temel unsuru bir işe karşılık ücret
ödenmesidir. Ücretin ve asıl ücret dışında bazı ek ödemelerin (fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli
izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, ikramiyeler, primler vb.) ve sınırları da (en az veya en çok
) yasal zemine oturtulmuştur.
Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi ücretleme fonksiyonunu yerine getirirken, başka
bir değişle ile ücret sistemi kurarken, bunun uygularken ve ücrete ilişkin çeşitli ödemeleri
belirlerken (kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma vb.) ve öderken yasalara
göre hareket etmek durumundadır.

11.2.7. Sağlık ve Korumanın Yasal Düzenlemelerle İlişkisi
Özellikle bazı işletmelerde (maden, inşaat vb.) insan kaynaklarının en önemli
fonksiyonu hâline gelen işçi sağlığı ve korunması, yasal olarak ayrıntılı olarak düzenlenmiş
olan konulardan biridir. Daha önce, İş Kanunu’ndaki 5. Bölümde “İş sağlığı ve İş güvenliği”
başlığı altında ayrıntılı olarak yasal çerçevesi belirlenen bu husus, 2012 yılında çıkartılan 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. Ayrıca bu konuya istinaden çıkarılan
çok sayıda da yönetmelik bulunmaktadır.
İşletmelerde iş güvenliği kurullarının oluşumu, sağlığı tehdit eden koşullarda işçiye
çalışmama hakkının verilmesi, işin tehlike sınıfının belirlenmesi, iş yeri hekimleri ve iş
güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesi, çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, işin
durdurulması ve daha pek çok konu yasal çerçevede belirlenmiştir.
İnsan kaynakları bu fonksiyonu yerine getirirken, faaliyetlerini yasalara uygun olarak
yapmak, gereken önlemleri alarak işçi çalıştırmak durumundadır. Özellikle yaralanma ve
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ölümle sonuçlanan iş kazalarının olması hâlinde, bu kurallara uymamanın, yasal yaptırımlarının
çok ağır olduğunu unutmamak gerekir.

11.3. İş Hukukunun Temel Kavramları
11.3.1. İşçi Kavramı
İş Kanunumuz da işçi, bir “iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi” (m.2/1)
olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle, işçi kavramının iş görme, ücret ve bağımlılık
unsurlarını kapsadığı söylenebilir. İşçi işini işverene bağlı olarak, yani onun emir ve talimatlar
doğrultusunda yerine getirir ve bunun karşılığında ücret alır.
İşverenin gerçek ya da tüzel kişi olabilir, ancak işçi gerçek kişidir. İşçi ile işveren
arasında, sözlü ya da yazılı geçerli bir iş sözleşmesi olmasa da bir gerçek kişinin işverene bağlı
olarak ücret gerektiren bir iş yapması, aralarında kurulan iş ilişkisi olması nedeniyle ona işçi
niteliği kazandırır.
Ayrıca;
- İşveren kadın veya genç işçilerin çalıştırılması yasak olan bir işte, bunlardan birinin
istihdam edilmesi sonucunda oluşan iş sözleşmesinin hukuken iş sözleşmesi yapma yasaklarına
aykırı olmasına rağmen, aralarındaki geçerli iş ilişkisi nedeniyle, onun çalıştığı süre zarfında
işçi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurur ve işçi olarak iş ilişkisi kesilinceye kadar tüm
haklarını alır. Ama bunun yanı sıra çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kişinin çalışması
hâlinde, geçerli bir iş ilişkisi kurulamayacağından, bu kişinin işçi olduğundan söz edilemez.
Yardım işlerinde çalışanlar, mahkûmlar, çırak ve stajyerler, memurlar işverenle
aralarında serbest iradeleri ile kurulmuş bir iş sözleşmesi olmadığından veya iş sözleşmesi ile
çalışmadıklarından işçi sayılmazlar. Görüldüğü üzere işçi olmak, İş Kanunu’nda iş sözleşmesi
ile çalışmış olmaya bağlıdır. Bu durumda nakliye, neşir, adi şirket vekalet, eser, sözleşmeleri
ile çalışanlar işçi sayılmazlar. Ancak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda işçi
kapsamını daha geniş tutulmuş ve bu kanunun uygulanması bakımından, taşıma, yayın
komisyon ve adi şirket sözleşmesne göre bağımsız olarak mesleki faaliyet yürüten kişiler de
işçi olarak kabul edilmiştir. (m.2/4)
İş sözleşmesiyle çalışan kişinin işçi niteliği kazanması, yaptığı işin niteliği ile ilgili
olmayıp, genel müdür, bölüm müdürü, şef, ustabaşı, vasıfsız işçi, hepsi, yasal olarak işçi sıfatını
taşır.

11.3.2. İşveren Kavramı
İş Kanunu’na göre, “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlara işveren” denir. (m.2/1) İşveren olmak için mutlaka işçi çalıştırıyor olmak,
yani iş sözleşmesinin diğer tarafı olmak gerekir. İşçinin gerçek kişi olmasına karşın, işveren
gerçek ve tüzel kişi, hatta tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olabilir. Bu durumda
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şirket, dernek, sendika, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler gibi özel ve kamu tüzel kişileri
ile tüzel kişiliği olmayan kamu (bakanlıklar) ve özel kuruluşlar (adi ortaklıklar) işçi
çalıştırdıkları takdirde işveren statüsünde yer alırlar.
İşverenin iş isteme ve talimat verme hakkı vardır. Bu haklar bazen aynı gerçek ve tüzel
kişide toplanmayabilir. Örneğin işverenin yaş küçüklüğü nedeniyle, hukuki işlem yapma
yetkisinin olmaması durumunda, talimat verme hakkı yasal temsilcisi tarafından, şirketin tüzel
kişi olması durumunda talimat verme hakkı, yönetim kurulu tarafından kullanılacaktır. Bu
durum karşımıza soyut ve somut işveren kavramını çıkarmaktadır. Yukarıdaki örneklerden
hareketle küçük yaştaki işveren ve anonim şirket soyut, yasal temsilci ve yönetim kurulu ise
somut işveren olacaktır.

11.3.3. İşveren Vekili Kavramı
İşletmelerde, yönetimin sadece işveren tarafından yürütülmesi çoğu zaman olanaklı
değildir. Özellikle mikro işletmeler dışındaki örgütlerde işverenler işi, iş yerini ve/veya
işletmeyi yönetirken, kendilerine ait olan birtakım yetki ve sorumlulukları ve de işleri
başkalarına bırakırlar. Bu kişiler işveren vekilli olarak adlandırılır.
İş Kanunu’na göre, “İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin
yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı
işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur” (m.2/5). Bu tanıma dayanarak,
işveren vekili kavramının iki unsuru olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, işin, iş yerinin ve
işletmenin yönetiminde görev almak, ikincisi ise, işveren adına hareket etmektir. İşveren vekili,
işvereni temsil eder. Onun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder. Bir
işletmede, genel müdür, bölüm müdürü, şef, yönetici, ustabaşı gibi kişiler işveren adına işin, iş
yerinin ya da işletmenin bir bölümünü ya da tamamını yönetmeleri nedeniyle işveren vekili
olarak kabul edilir. İş Kanunu’nda “Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk
ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.” (m.2/6) denmekle beraber, bir
işveren vekili ancak kendisine verilen yetki çerçevesinde işvereni temsil ettiği için,
sorumluluğu da bu çerçeve ile sınırlıdır.
Ayrıca, İş Kanunu bir kişinin işveren vekili sıfatını taşımasnın işçilik haklarını ve işçi
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtmiş, yani her işveren vekilinin aynı zamanda bir
işçi olduğunu vurgulamıştır. (m.2/6).
İş Kanunu’nda işveren vekili kavramı geniş olarak ele alınıp, çok kişiyi kapsarken,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ise, 2. maddesinde, işveren adına işletmenin
bütününü yönetmeye yetkili olanları işveren vekili olarak kabul etmiş ve böylelikle işveren
vekili sınırını dar tutmuştur. Bu kanunun uygulanması bakımından işveren vekillerinin işveren
sayılacağını hükme bağlamıştır. (Bir örnekle açıklayacak olursak, Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu açısından sadece bir işletmenin genel müdürü işletmenin bütününü
yönettiği için işveren vekili iken, İş Kanunu’na göre, genel müdür, genel müdür yardımcıları,
bölüm müdürü, şefler, yöneticiler ve bunların tümü işveren vekili sayılmaktadır.
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11.3.4. Alt İşveren Kavramı
İşverenlerin işletmelerindeki bazı işleri, aralarında anlaşma yapmak suretiyle, başka
işverenlere devretmeleri yaygın bir durumdur. Nitekim yemek, güvenlik, temizlik gibi işlerin
işletmelerde başka işverenler tarafından üstlenilmesine uygulamada çok rastlanmakta ve
uzmanlaşma arttıkça, bu uygulama daha da artmaktadır. Böylelikle, alt–asıl işveren ilişkisi
ortaya çıkmakta ve hukukumuzda bu ilişkinin yasal zemini belirlenmiş bulunmaktadır. Gerçi
işlerin bir kısmının başka işverene devredildiği her durumda alt işveren statüsünden söz etmek
mümkün değildir. Asıl-alt işveren ilişkisinin oluşması için bazı koşulların varlığı gerekir. Şimdi
kısaca bunları açıklamaya çalışalım.
İş Kanunumuzda “Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki” (m.2/7)
asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak düzenlenmiştir.
Bu tanımdan görüldüğü üzere, alt-asıl işveren ilişkisinin kurulması için;
- Alt işverene verilen işin, iş yerinde yürütülen mal ve hizmete ilişkin olması,
- Alt işverenin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde iş almış olması,
- Bu işin, işletmenin gereği ile teknolojik uzmanlık gerektiren bir iş olması,
- Alt işverenin işçilerini asıl işverenin iş yerinde çalıştırması (alt işveren kendi iş yerinde
işçilerini çalıştırıyorsa, bu asıl-alt işveren ilişkisi olmaz),
- O iş işin görevlendirdiği işçilerini sadece asıl işverenin iş yerinde çalıştırması
(işçilerini değiştirerek çalıştırıyorsa, asıl-alt işveren ilişkisi kurulmaz),
- Alt işverenin daha önce asıl iş yerinde çalışmamış olması gerekir.(İ.K.2/8)
Alt işveren, asıl işverenin iş yerinde faaliyet gösterirken, çalışırken, asıl işverenin işten
çıkardığı işçilerini işe alarak çalıştırmaya devam edebilir, ancak bu işçilerin asıl işverenin
yanında çalıştığı dönemdeki haklarını aynen sağlamak zorundadır. Bunlara uyulmaması hâlinde
asıl alt işveren ilişkilerinde muvazaa (danışıklı-döğüş) bulunduğu ve alt işverenin işçileri
başından itibaren asıl işverenin işçileri olduğu kabul edilir ve işçilere ücretleri ve hakları asıl
işverenin işçisiymiş gibi ödenir. (İ.K.2/8) Ayrıca iki tarafa da para cezası uygulanır (İ.K.98/1).
Alt-asıl işveren arasında bu ilişkinin kurulabilmesi için, yazılı bir sözleşme yapılması
zorunludur. (İ.K.3/2)
Ayrıca İş Kanunu’muz “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile
ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
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sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” (m.2/7)
diyerek, asıl işvereni, daha güçsüz olan alt işverenin işçilerini korumakla yükümlü tutmuştur.

11.3.5. İş Yeri ve İşletme Kavramları
İş hukukunun temel kavramlarından biri de iş yeridir. İş yeri kısaca “işin yapıldığı yer”
olarak tanımlanabilir. İş yerinin amacı ise, mal ve hizmet üretmektir. İş Kanunu’muz iş yerini;
“İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birim” (m.2/1) olarak tanımlamış, ayrıca “işverenin iş yerinde
ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen yerler (ne bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,
muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar”ında (m.
2/2) iş yerinden sayılacağını hükme bağlamıştır. İlgili kanun “iş yeri, iş yerine bağlı yerler,
eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün” (m.2/3) olarak
kabul etmiştir.
Zaman zaman iş yerlerinin birbirine bağlı olup olmadığı konusu problem yaratmaktadır.
İki iş yerinden birinin diğerine bağımlı olup olmadığının saptanmasında iktisadi ve teknik
amaçta birlik esası dikkate alınır. İki iş yerinin birbiri ile bağımlı olup, tek bir iş yeri sayılması
için, öncelikle aynı iktisadi amaca hizmet etmesi, başka bir değişle aynı işverene ait olması
gerekir. Ancak bu yeterli değildir, aynı zamanda iki iş yeri arasında teknik olarak bağlılığın
olması, yani iş yerlerinin aynı teknik bir amaç için organize edilmiş olması gerekir. Aynı
işverene ait iki iş yerinin bağımsızlığın saptanmasında, o iş yerin çalışma alanındaki işlerin ve
işlemlerin orada yapılması ile işçilerin başka bir iş yerine bağlı olmayarak çalıştırılmaları,
özellikle ücret bordrolarının diğer iş yerinden ya da iş yerlerinden bağımsız olarak
düzenlenmesi ve işe alımların ve işten çıkarmaların ayrı belgelenmesi gibi hususlar dikkate
alınır.
İş Yerinin Devri
İş hukukumuzda iş yerinin devri hâlinde iş sözleşmelerinin durumu düzenlenmiş ve iş
yeri veya iş yerinin bir bölümünün, hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği ve devralan
işverenin, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin ilk işverenin yanında işe
başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır ve işçi açısından
devrin iş sözleşmesini fesih için haklı bir neden olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca hem
devreden hem de devralan işverenin sadece devirden dolayı iş sözleşmelerini feshedemeyeceği
belirtilmiştir. Ancak burada işverenin ekonomik, teknolojik nedenler veya iş organizasyonunun
değişmesi ile ilgili nedenlere bağlı olarak iş sözleşmelerini feshedebileceği kabul edilmektedir.
(İ.K. 6) Aynı şekilde, devirden sonra işçinin de mevcut çalışma koşullarının uygulanmaması
veya başka bir haklı nedenin ortaya çıkması hâlinde iş sözleşmesini feshedebileceği açıktır.
İşletme
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İşletme, iktisadi bir amacın gerçekleştirilmesi için işverene ait bir ya da birden çok iş
yerinin bağlı olduğu organize edilmiş bütün olarak tanımlanabilir. [İş yeri teknik bir amaca
(üretim ya da hizmetin görülmesi) hizmet eder. İşletme ise iktisadi bir amaca (kâr etmek) hizmet
eder.] Bir işletme 1 veya daha fazla iş yerinden oluşabilir.
İş yeri, işletmenin kârına katkı sağlayacak, üretim veya hizmeti gerçekleştirir (teknik
amaç) ve bu şekilde işletmenin kâr etmesini sağlar. İşletme ise, iş yerinde veya iş yerlerinde
yapılan üretim ya da hizmet aracılığı ile kâr eder. Örneğin bir tekstil firmasının çocuk, kadın ve
erkek giyisisi üreten fabrikaları birer iş yeri, bunların bağlı olduğu tesktil firması ise, işletmedir.

11.3.6. İş Sözleşmesi Kavramı ve Tanımı
İş yeri, iş yerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında bir bütündür.
4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,
diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak
tanımlanmıştır. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi” (m.8/1)
olmadığı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki tanıma dayanarak, iş sözleşmesinin; –iş görme, ücret
ödeme ve –bağımlılık unsurlarından oluştuğu söylenebilir. Şimdi bunları kısaca açıklamaya
çalışalım.
İş görme: İş sözleşmesinin temel unsuru olarak kabul edilir. İş sözleşmesinin
varlığından söz edebilmek için, işçinin “iş” olarak nitelendirilebilecek bir çalışmayı
gerçekleştirmesi gerekir. İşin nitelik olarak bedensel, düşünsel, zor, kolay, teknik, idari
olmasının herhangi bir önemi yoktur. Ayrıca işin belirli bir süre ile sınırlı olarak görülmesi veya
belirsiz bir süre için üstlenilmesi de iş sözleşmesinin varlığını etkilemez.
Ücret ödeme: İş sözleşmesinden söz edebilmek için yapılan işin bir ücreti gerektiriyor
olması lazımdır. Çünkü iş sözleşmesi ile işveren işçiye, iş karşılığı ücret ödemeyi taahhüt
etmektedir. Bu nedenle hayır ya da hatır için yardım amaçlı yapılan işler, ücretsiz yapıldığından,
bu işlerde bir iş sözleşmesinin varlığından söz etmek mümkün değildir.
Bağımlılık: İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin tanımında “bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi
üstlenmesi….” (m.8/1) ifadesi, işçinin işveren bağlı, diğer bir değişle, onun denetiminde ve
emir ve de ve talimatlarına uygun olarak işini yapması anlamını taşır.

11.3.6.1. İş Sözleşmesinin Türleri
İş sözleşmeleri çeşitli şekillerde yapılabilir. Farklı kriterler açısından, (süresi,
devamlılığı, çalışma zamanı vb.) açısından türlendirildiğinde, aşağıda belirtilen iş sözleşmeleri
şekilleri ortaya çıkar. Şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışalım.
Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
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Belirli süreli iş sözleşmesi yapmak için, öncelikle yapılan işin nitelik itibarıyla, belirli
süreli olması, yani iş sözleşmesinin yapılması sırasında işin ne zaman biteceğinin bilinmesi
gerekir. İş Kanunu’muzun 11. maddesi
“İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hâlde sözleşme belirsiz süreli sayılır.
elirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi”ni
belirli süreli iş sözleşme olarak tanımlamıştır. Çalışma hayatında belirsiz süreli iş sözleşmesi,
işçiyi koruyucu kurallar içermektedir. Ancak bazı durumlarda sözleşmenin belirli süreli olması
gerekebilir. Bunun sınırı İş Kanunu’nda çizilmiş, böyle bir sözleşme yapma hakkı belli bir işin
tamamlanması gibi objektif koşullara bağlanmıştır. Objektif koşullar, sözleşmenin belirli süreli
olma nedeninin herkes tarafından kabul göreceği koşullardır. Örneğin, bir projede çalışmak
üzere yapılan iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılabilir.
Ancak, iş sözleşmesinin belirli süreli olması, yasal bir zorunluluk gerektiriyorsa (5580
sayılı yasa ile özel okul öğretmenleri ve yöneticilerinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması
öngörülmüştür.) o zaman objektif koşulların varlığı kabul edilir. (Ayrıca İş Kanunu’nda belirli
süreli iş sözleşmesinin, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme)
yapılamayacağı ve yapıldığı takdirde Aksi hâlde iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren belirsiz
süreli kabul edileceği belirtilmektedir. Ancak sözleşmenin yinelenmesini gerektirecek esaslı bir
neden varsa, o zaman bu sözleşme belirli süreli sözleşme olarak kabul görür. (m.11/2,3) Fakat
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar. Belirli
süreli iş sözleşmesi yapmak için gerekli objektif koşullar olmadığı takdirde, sözleşmenin
yenilenmese dahi, belirsiz süreli olarak kabulü gerekir.
Belirsiz süreli iş sözleşmeleriBelirsiz süreli iş sözleşmeleri: İş ilişkisinin belli bir süreye
bağlı olarak kurulmadığı durumda yapılan sözleşme olarak ifade edilir. (İ.K.11/1) Belirsiz
süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmelerine göre işçiyi daha fazla koruyucu özelliğe
sahip sözleşmelerdir. Bu nedenle asıl olan işçi ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmaktır.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerin feshinde, işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, belirli süreli
iş sözleşmeleri feshedildiğinde kural olarak ödenmez. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesiyle
çalışan işçinin sözleşmesi, süre ya da iş bittiğinde sona erer. Dolayısıyla bu sözleşme ile
çalışanlar, belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışanların yaralanabileceği, iş güvencesi
hükümlerinden yararlanamazlar. Bu durumda, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi için daha
avantajlı olduğu söylenebilir.
Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş sözleşmeleri
İş Kanunu’nda sürekli ve süreksiz iş ayırımına yer verilmiş, bu işler için yapılan
sözleşmeler ise sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri olarak ifade edilmiştir. Bu ayırımın önemi
süreksiz işlerin, İş Kanunu’nun bazı maddelerine tabi olmamasından kaynaklanmaktadır (Bkz:
m.10/2.)
İş Kanunu’nda “Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işler süreksiz iş,
bundan fazla devam edenler sürekli iş” (m.10/1) olarak tanımlanmıştır. Kanunumuz bu ayırımın
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esasını işin niteliğine bağlamıştır. Örneğin, niteliği itibarıyla 20 gün sürecek olan bir iş, 35
günde tamamlansa bile, burada süreksiz bir iş ve buna istinaden süreksiz bir iş sözleşmesinin
varlığından söz edilecektir. Ancak üretimde çalışmak üzere işe alınan bir işçi 20 gün sonra
işten ayrılsa bile, nitelik itibarıyla sürekli bir iş olduğundan, buradaki sözleşme sürekli iş
sözleşmesi olarak kabul edilecektir.
Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
Tam süreli iş sözleşmeleri, uygulamada görünen şekliyle, iş yerindeki çalışma sürelerine
uygun olarak yapılan çalışmalara ilişkin olarak yapılan sözleşmelerdir. Ancak bazen işletmenin
ve/veya çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda, haftalık çalışma süresinin altında da çalışılması
mümkündür. Kısmi süreli olarak ifade edilen bu çalışma, haftanın belli günleri ya da günün
belli saatlerinde yapılabilir. Kısmi süreli çalışma ülkemizde kanunla düzenlenmiştir.
İş Kanunu’nun 13. maddesinde, normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda yapılan
sözleşmeyi kısmi süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresinin önemli ölçüde
daha az belirlenmesinin ölçüsü, Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde verilmiş ve haftalık çalışma
süresinin 2/3’ü kadar olan çalışmalar, kısmi süreli çalışma olarak kabul edilmiştir. (m.6)
Çağrı Üzerine Çalışma
Çağrı üzerine çalışma, ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bu kanunun 14. maddesinde; “ yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak
kendisine ihtiyaç duyulması hâlinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş
ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Bu
tanımdan da anlaşılacağı üzere, çağrı üzerine çalışma, kısmi süreli iş sözleşmesinin bir şekli
olup, işçinin işverenin ihtiyacı olduğunda kendisini çağırması esasına dayanır.
Çağrı üzerine çalışmada taraflar, çalışacakları süreyi ve zaman dilimini kendileri
belirleyebilirler. Aksi hâlde yasadaki haftada 20 saatlik çalışma hükmü uygulanır. Belirlenen
sürede işçi çalışmasa da ücrete hak kazanır. Eğer aralarında aksi kararlaştırılmadı ise, çağrı
işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önceden yapılır. Yine aksi kararlaştırılmadı ise,
işverene her çağrıda işçiyi günde en az dört saat çalıştırma zorunluluğu yüklenmiştir.
(İ.K.14/2,3)
Deneme Süreli İş Sözleşmesi
İş sözleşmesinin tarafları, birlikte çalışıp çalışamayacaklarını görmek isteyebilir. Bu
nedenle gerek süresi belirli veya belirsiz olsun ya da sürekli iş sözleşmelerinde deneme süresi
kararlaştırabilirler. Buradan da anlaşılacağı üzere, deneme süresi bir zorunluluk değildir. İş
Kanunu’nun 15. maddesinde bu sürenin en çok iki ay olabileceği, toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya
kadar uzatılabileceği ve bu süre içinde taraflarından her birinin bildirimsiz ve tazminata gerek
kalmadan iş sözleşmesini feshedebileceği hükme bağlanmıştır.
Takım Sözleşmesi
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Genellikle inşaat işleri ve mevsimlik işlerde yapılan takım sözleşmesi, birden çok kişi
adına içlerinden birinin (takım kılavuzu) işverenle yaptığı iş sözleşmesidir. Takım kılavuzunun
mutlaka takım sözleşmesinde yer alması gerekir. Takım sözleşmesinin yazılı olarak yapılması
zorunlu olup, takım kılavuzu her bir işçinin işe başlamasıyla sorumlu tutulmuştur. İşçiler işe
başladıktan sonra, işverenle her biri arasında ayrı bir iş sözleşmesi oluşturulmuş olur ve ücretleri
ayrı ayrı ödenir (İ.K.16)
Geçici İş İlişkisi
4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen diğer bir düzenleme de geçici ya da ödünç iş ilişkisi
olarak ifade edilen çalışmadır. Holdinglerde, şirketlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının
karşılanması, yönetici yetiştirmek ya da farklı grup şirketlerinin ortak bir proje gerçekleştirmesi
sonucu ortaya çıkan birlikte çalışma zorunluluğu ve benzeri nedenlere dayalı olarak böyle bir
düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Geçici iş ilişkisi iş aracılığı kavramından farklıdır. Çünkü
aracılıkta, iş arayan kişi, aracıya iş sözleşmesi ile bağlı değildir. Ayrıca geçici iş ilişkisinde
kazanç amacı güdülmemektedir. Buna göre, bir işveren devir sırasında işçinin yazılı onayını
almak koşulu ile onu holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş
yerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işverene iş
görmek üzere geçici olarak devredebilir. Buna geçici iş ilişkisi denir Bu sözleşme yazılı olarak
ve en çok 6 aylık süre için yapılabilir ve en fazla 2 defa yenilenebilir. Devreden işverenin bu
işçiye ücret ödeme borcu devam eder, ancak kendisinde çalıştığı süre içerisinde işçinin
ödenmeyen ücretinden, sigorta priminden devralan işveren, devreden işverenle birlikte
sorumludur. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde geçici iş
ilişkisi kurulamaz. Ayrıca devralan işverenin, grev ve lokavt aşamasına gelen bir uyuşmazlığın
tarafı olması durumunda, grev ve lokavt uygulaması sırasında işçiyi çalıştıramayacağı hükme
bağlanmıştır. (İ.K.7) Devreden işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi devam etmektedir,
ancak işveren işçinin iş yapma borcunu diğer işverene devretmiştir.

11.3.6.2. İş Sözleşmesinin Yapılması
Tarafların Ehliyeti
İş sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tarafların iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip
olmaları gerekir. Yani iş sözleşmesi yapacak olan tarafların, kural olarak ayırt etme (temyiz)
gücüne sahip olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kısıtlı olmaması zorunludur. Ayırt etme
gücüne sahip olmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış olanlar, velilerinin ya da vasilerinin izni
ile iş sözleşmesi yapabilirler. Ayırt etme gücüne sahip ve 18 yaşını doldurmuş oldukları hâlde,
bazı nedenlerle kısıtlı bulunan kimselerin iş sözleşmesi yapması ise vasilerinin iznine bağlıdır.
Ayırt etme gücüne sahip olmayanların ise, işçi olarak iş sözleşmesi yapması kanuni
temsilcilerinin izni ile dahi mümkün değildir. Bu kişilerin işveren olmaları durumunda ise,
kanuni temsilcileri tarafından yapılan iş sözleşmeleri geçerlidir.
İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları
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İş sözleşmesi yapma özgürlüğü, kural olarak işçi ve işverenin istedikleri işçi ve işverenle
iş sözleşmesi yapması anlamını taşır. Ancak bu özgürlük, işçinin korunması ve bazı toplumsal
nedenlere dayalı olarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlar bazı işgören grupları için iş sözleşmesi
yapma yasakları bazıları için de iş sözleşmesi yapma zorunlulukları olarak çizilmiştir. Şimdi
bunları kısaca açıklamaya çalışalım.
İş Sözleşmesi Yapma Yasakları
Çocuk ve genç işçilerle iş sözleşmesi yapma yasakları: İş Kanunu’muz kural olarak on
beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaklamış, ancak, on dört yaşını doldurmuş
olup, ilköğretimi tamamlamış olan çocukların, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve de
eğitime devam edenlerin okullarına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceğini hükme
bağlamıştır. Ayrıca yasal düzenlemelerle, çocuk işçilerin çalışma sürelerini ve saatlerini
kısıtlayıcı hükümlere de yer verilerek, 14 yaşını tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların en
çok günde yedi ve haftada otuz beş saat, 15 yaşını tamamlamış çocukların ise, günde sekiz ve
haftada kırk saat çalıştırılabileceğini belirtilmiştir. Okula giden çocukların çalışma süreleri, ise,
en fazla günde iki saat ve haftada on saat olarak düzenlenmiştir. (m.71) Yine, 16-18 yaş
arasındaki ve genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalışabilecekleri ve çalışma koşulları ise, Çocuk
ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de belirtilmiştir. Ayrıca
İş Kanunu’muzda yer altında veya su altındaki işlerde, sanayie ait işlerde çocuk ve genç
işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmıştır. (m.72 ve 73/1)
Kadın işçilerle iş sözleşmesi yapma yasakları: Çocuk ve genç işçiler gibi, özel istihdam
grubu sayılan kadın işçileri korumak için, İş Kanunu kadın işçilerle yapılacak olan iş
sözleşmelerine de bazı sınırlamalar getirmiştir. Buna göre, yeraltında veya su altında çalışılacak
işlerde her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklanmıştır. (m.72.)
18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin ise gece postalarında çalıştırılması, ilgili
yönetmelikte bazı esaslara bağlanmıştır.
Sağlık durumu elvermeyen işçilerle ilgili iş sözleşmesi yapma yasakları: 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışanların sağlık durumları konusu ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. Bu kanunla işverene öncelikle, işçileri sağlık gözetimine tabi tutulmalarını
sağlama zorunluluğu getirilmiştir.(m.15/1,a)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıfında bulunan
işyerlerinde istihdam edilecek olan kişilerin, sağlık durumlarının işe uygun olduğuna dair rapor
almadan işe alınamayacakları belirtilmiştir. (m.15/2) Ayrıca bu kanunla, işverenlerin işe
girişlerde, iş değişiklikleri yapıldığında, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle
çalışmama durumunda işe dönüşlerde işçiyi sağlık muayenesini yaptırması zorunlu kılınmıştır.
Bunun dışında yapılan işin niteliğine ve tehlike sınıfına göre belirlenen aralıklarla işçinin sağlık
muayenesini yaptırması gerektiği de (m.15/1,b) aynı kanunla hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla
sağlıklarının iş için uygun olmadığı saptanan işçilerle, o iş için iş sözleşmesi yapılamaz.
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Yabancı işçiler ile ilgili iş sözleşmesi yapma yasakları: Daha önceki düzenlemede, Türk
vatandaşlarına tahsis edilen işlerde yabancı işçilerin çalışması büyük ölçüde sınırlanmıştı.
Ancak 2003 yılından itibaren Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ile eski
düzenleme ortadan kalkmıştır. Yeni düzenlemeye göre, yabancıların ülkemizde bağımlı ya da
bağımsız olarak çalışabilmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iznine tabidir. Bu
iznin türü, koşulları ve süreleri kanunda ayrıca belirtilmiştir. (Görüldüğü üzere, yabancılarla iş
sözleşmesi yapmanın kısmen sınırları genişletilmiş olsa bile, belli koşullara bağlı olarak
sınırlamalar mevcuttur.
İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu
Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu: Sosyal devlet anlayışı, diğer konularda
olduğu gibi, çalışma yaşamına katılma konusunda da herkese olanak sunmayı gerektirir.
Özürlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılması için çalışma yaşamına katılmalarının
sağlanması, bu anlayışın bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle İş Kanunu’nda
konuyla ilgili düzenlemeye yer verilmiş ve bu kişilerle ilgili belli koşullarda iş sözleşmesi
yapma zorunluluğu getirilmiştir. İşyerlerinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler özel
sektörde %3 özürlü, kamu sektöründe ise, %4 özürlü, %2 eski hükümlüyü istihdam etmek
zorundadırlar. (m.30/1) Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırı davranan
işverenlere ise, her ay ve her çalıştırmadıkları işçi için, para cezası öngörülmüştür. (m.101) Bu
cezalar her yıl yeniden belirlenmekte olup, 2013 yılı için 1832 lira olarak saptanmıştır.
Malullüğü sona ermiş işçileri çalıştırma zorunluluğu: Aynı şekilde, iş yerinde çalıştığı
sırada herhangi bir sebeple çalışma gücünün bir kısmını yitirerek malulen emekliğe ayrılmış
olan işçilerin, malullükleri ortadan kalktığı takdirde, bu iş yerinde çalışmak istemeleri hâlinde,
işverenin bunlarla iş sözleşmesi yapması zorunluluğu hükme bağlanmıştır. İşverenin onları eski
işlerine veya uygun bir işe boş yer varsa derhâl, yoksa ilk boşalacak işe, diğerlerine tercihen, o
günkü koşullarda alması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca İş Kanunu’nda, aranan şartlar bulunduğu
hâlde, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenin eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat
ödeyeceği hükme bağlanmıştır. (m.30/5)
Askerlik veya kanuni bir ödev nedeniyle işten ayrılan işçileri çalıştırma zorunluluğu:
“Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona
ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri
veya benzeri işlerde boş yer varsa derhâl, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek,
o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu hâlde işveren iş sözleşmesi
yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık
ücret tutarında tazminat öder” (İK.31/4).
Toplu İşten Çıkarma ile iş sözleşmesi sona erenleri çalıştırma zorunluluğu: Yasal
düzenleme ile işverene, ekonomik, yapısal, teknolojik nedenlerle İş Kanunu’nda belirlenen
prosedüre uygun olarak toplu işten çıkartma olanağı tanınmıştır. Ancak, bunun
gerçekleşmesinden itibaren, 6 ay içinde aynı nitelikte işçi almak isteyen işverenin, işten
çıkarttığı, aradığı niteliklere uygun olan işçileri tercihen işe alması hükme bağlanarak, eski
işçisiyle iş sözleşmesi yapma zorunluluğu getirilmiştir. (m.29)
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İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları elemanları ile sözleşme yapma zorunluluğu:
İş sağlığı ve iş güvenliği son zamanlarda, işletmelerde en önemli konu hâline gelmiş ve bu
konuda düzenlemeler yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.
Bu kanununda, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için ayrıntılı düzenlemelere yer
verilmiştir. 6331 sayılı kanun mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasını da
içerecek şekilde, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverene, çalışanlar
arasından iş güveliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini istihdam etme
zorunluluğu getirmiştir.
İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
İş sözleşmesinin hükümsüz olması 2 şekilde ortaya çıkar. Bunlardan biri iş
sözleşmesinin geçersizliği, diğeri ise iptalidir.
Geçersizlik, iş sözleşmesinin yapıldığı sırasında var olan bir durum nedeniyle hüküm
doğurmaması anlamındadır. Bu durumda taraflardan birindeki ehliyet noksanlıkları, hukuk
kurallarına, ahlaka, kamu düzenine aykırı olması, böyle bir iş ilişkisinin kurulmasının imkânsız
olması, iş sözleşmesini geçersiz kılar. Ancak burada henüz iş sözleşmesinin ifasına
başlanmamışsa, sözleşme baştan itibaren geçersiz sayılır, başlanmışsa iş sözleşmesinin
geçersizlik nedeninin ağır derecede hukuka ve ahlaka aykırı olması hâlinde (kaçakçılık,
dolandırıcılık, izni olmayan yabancı uyruklu çalıştırma) kurulan iş ilişkisi başından itibaren
geçersiz sayılır. Ancak böyle ağır bir ihlal yoksa, sözleşme ileriye dönük olarak geçersiz olur.
Geçersizlik herkes tarafından ileri sürülebilir ve hâkim tarafından resen gözönünde
bulundurulur. Örneğin, çocuk işçilerin çalıştırıldığı bir iş yerinin herhangi bir kişi tarafından
saptanmasında, bu kişi ilgili makamlara başvurarak, iş sözleşmesini veya sözleşmelerini
geçersiz kıldırabilir.
Sözleşmenin iptalinde ise, iş sözleşmesi geçerli olarak doğmuş olup, irade sakatlıkları
olarak ifade edilen; hata, hile, tehdit gabin (aşırı yararlanma) gibi durumların ortaya çıkması
hâlinde, iş sözleşmesi ortadan kaldırılır. Burada iş sözleşmesinin devam edip etmeyeceği
tarafların iradesine bırakılmaktadır. Eğer bunlardan biri sözleşmenin iptalini talep ederse, iş
sözleşmesi hükümsüz hâle gelir Örneğin, işçi iş için gerekli olan bir özelliğin kendisinde
olduğunu söyleyerek işe girdiğinde, ancak bu özelliğin kendisinde olmadığının anlaşılması
üzerine işveren sözleşmenin iptalini isteyebilir. Ancak hükümsüzlük, iptal tarihinden itibaren
geçersiz olup, geçmişi etkilemez.

11.3.6.3. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
İş sözleşmesi, taraflara çeşitli borçlar yükler, işçi ve işveren bu borçları yerine
getirmekle yükümlüdür. Bu borçların bazıları İş Kanunu’nda dolaylı bazıları da dolaysız olarak
belirtilmiştir. Borçlar Kanunu’nda ise, işçi ve işverenin borçları adı altında açıkça hüküm altına
alınmıştır. Bu kanunlara istinaden işçi ve işverenin borçlarının literatürde değişik şekillerde
gruplandırıldığı görülmektedir. Aşağıda bu borçlar, borçlar kanunundaki ayırıma göre değil,
daha genel gruplandırılarak açıklanmıştır.
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İşçinin Borçları
İşçi, iş sözleşmesiyle bağlandığında; işverene karşı; iş görme, emir ve talimatlara uyma,
sadakat gösterme, teslim ve hesap verme ve sözleşme sona erdikten sonra da rekabet etmeme
borçları (Sözleşmenin devamı sırasında bu borç, sadakat borcu kapsamında yer alır.) altına
girer. Bu borçları yerine getirmemesi durumunda ise, yerine getirilmeyen borcun niteliğine
göre, işçi çeşitli yaptırımlarla (disiplin cezası almaktan, iş sözleşmesinin feshine kadar)
yükümlü olur. Şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışalım.
İş görme (çalışma) borcu: İş sözleşmesi, bir ücret karşılığında “iş yapmak” esasına
dayalı olarak kurulduğuna göre, işçinin temel borcu “iş görme” yani çalışma borcudur. İşçi bu
borcunu aşağıda gösterilen hususlara uygun davranarak yerine getirmelidir. Bunlar şöyle
özetlenebilir.
İşin bizzat işçi tarafından yapılması: Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmeden veya
durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçinin işini kendisinin yapması gerekir. (m.395). İş
sözleşmesindeki işi, işçi kendisi üstlendiğinden kural olarak işçi işi bizzat yapmak
durumundadır. Ancak, istisnai olarak, bu esasın aksi kararlaştırılırsa veya durumun gereği, işin
şahsen görülmeyeceği anlaşılırsa, işgörme borcunun devredilmesi mümkündür. b) işçinin işini
yaparken çalışma koşullarına uyması: işçi sözleşmelere kararlaştırılan borcunu mevzuata,
sözleşmelere (toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi) uyarak, kararlaştırılan yer ve zamanda yapar.
İşçi sözleşmede kararlaştırılan işi yapar, bunun dışında bir iş yapmak zorunda değildir,
ancak iş yerindeki ünvanı gereği, o ünvanla ilgili olan işleri de yapmakla yükümlüdür. Ayrıca,
işverenin hakkaniyet ölçüleri içinde kalmak koşulu ile yapmasını istediği işleri de ifa etmek
durumundadır.(Burada karşımıza iş tanımında gösterilen işlerin yapılması gereği çıkmaktadır.)
İşçinin işini kararlaştırılan iş yerinde yapması gerekir, işveren kendi izni olmadan işçinin iş
yerini değiştiremez. (c) işçinin işini özenle yapması: İşçi işini özenle yapmak zorundadır.
Borçlar kanununun 396. maddesinde özen borcu sadakat borcu ile birlikte düzenlenmiş ve 2.
fıkrada, işçinin işverene ait makine, araç, gereç taşıt, teknik unsurları ve tesisleri ve kendisine
teslim edilmiş malzemeyi, özenle kullanması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, özen ölçüsü olarak İş Kanunu’nda da, işçinin iş yerinde verdiği zararın 30
günlük ücretinden fazla olmaması, aksi hâlde, işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini
feshedebileceği belirtilmiştir. (m.25/II, ı) Yine B.K.da 400. maddede, işçinin işverene verdiği
zararlardan sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun saptanmasında, işin tehlikesinin, eğitim
gerektirip gerektirmemesinin ve işçinin nitelik ve de yeteneklerinin göz önüne alınması gereği
ortaya konmuştur.
İşverenin emir ve talimatlarına uyma borcu: Daha önce, İş hukuku öğretisi ve
Yargıtay kararları ile oluşturulmuş olan bu borç, yeni Borçlar Kanunu ile yasal zemine
oturtulmuştur İşçinin bu borcu, işverenin yönetim hakkı karşısında ortaya çıkan bir borçtur.
Buna göre, işveren işin yapılması için, iş yerinde çeşitli düzenlemeler ve uygulamalar yapabilir
ve bu çerçevede çalışanlara emir ve talimat verebilir. İşçi borcunu işverenin yasalara ve
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sözleşmeye uygun, iş yeri ihtiyaçları ile sınırlı talimatlarına uyarak yapar. Ancak, işçi işverenin
işle ilgili olmayan ve/veya yasalara aykırı talimatlarına uymak zorunda değildir.
İşçinin sadakat borcu: Sadakat borcu İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olmakla
birlikte, yeni Borçlar Kanunu’nun 396. maddesinde, işçinin işverenin haklı menfaatlerini
korumasında sadakatle davranması gerektiği hükme bağlanarak, açıkça düzenlenmiş
bulunmaktadır. İşçi çalıştığı yerde işverene karşı zarar verecek davranışlardan kaçınmak
durumundadır.(örneğin, işverenin bir işçisini, başka yerde çalışmak üzere ayartmak, işverenin
sırlarını rakiplere açıklamak vb.) Ayrıca işçinin, işverene gelecek zararı önleyici davranışlarda
bulunması da sadakat borcu içinde değerlendirilir. (Örneğin: hırsızlık yapan birini işverene
haber vermesi gibi, yangın vb. tehlikeyle ilgili haberi olduğunda, bunu ilgililere bildirmesi vb.).
Sır saklama borcu: Sadakat borcuna istinaden işçinin sır saklama borcu, yeni Borçlar
Kanunu’nda düzenlenmiştir. (m.396) İşçinin sır saklama borcu, iş sözleşmesinin devamı
sırasında olduğu gibi, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonrada yükümlülük doğurmaktadır.
Ancak iş sözleşmesinin sona ermesinin sonrasında, bu borcun yükümlülük doğurması için,
işverenin haklı bir çıkarının korunması gereği ortaya çıkmış olmalıdır.
İşçinin rekabet etmeme borcu: İşçinin iş sözleşmenin sona ermesinden sonra,
işverenle rekabet edecek bir işi, özel ya da bir yere bağlı olarak yapmaması rekabet etmeme
borcu olarak adlandırılır. Ancak bu borcu işçinin yüklenebilmesi için aralarında yazılı bir
sözleşme olması, bu borcun belli bir zaman ve yer ile sınırlandırılmış olması gerekir. Her işçi
ile rekabet sözleşmesi yapılamaz. Yapılsa da geçerli olmaz. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi,
iş ilişkisinin işçiye, üretim sırları, müşteri çevresi veya işverenin yaptığı işlerle ilgi bilgi edinme
olanağı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması işvereni önemli derecede zarara
uğratacaksa mümkündür. Ayrıca işçinin sahip olduğu bilgileri, işvereni zarara uğratma
niteliğini yitirmesi durumunda da rekabet yasağı sona erer. Bunun dışında sözleşme, haklı bir
sebep olmadan işverence veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshedilirse,
rekabet yasağı ortadan kalkar. 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nda rekabet sözleşmesi özel
durum ve koşullar dışında, en çok 2 yıl süre ile sınırlandırılmıştır (m.444-446)
Rekabet etmeme borcu, iş sözleşmesinin devamı sırasında sadakat borcu kapsamında
yer alır. İlgili kanunda işçinin tam süreli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışırken, başka bir iş
yapamayacağı, yaparsa iş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıştan dolayı
işveren tarafından feshedilebileceği hükme bağlanmıştır. (İ.K.25/II,e)
Teslim Ve Hesap Verme Borcu: Borçlar kanunu vasıtasıyla iş hukukuna giren yeni bir
borçtur. Bu kanunun 397. maddesine göre, İşçi üstlendiği işi yerine getirirken, üçüncü
kişilerden aldıklarını, özellikle paraları, derhâl işverene teslim etmek ve bunlar hakkında hesap
vermekle yükümlüdür.
İşverenin Borçları
İşveren, iş sözleşmesiyle bağlandığında ise; işçiye karşı; ücret ödeme, işçiyi koruma,
eşit işlem yapma ve diğer borçlar adı altında sayabileceğimiz, borçlarla yükümlü olur. Bu
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borçların yerine getirmeyen işveren, borcun niteliğine göre, çeşitli yaptırımlara (işçinin iş
görmekten kaçınması, çeşitli cezalar, sözleşmesinin işçi tarafından haklı feshi, gibi) maruz
kalır. Şimdi bu borçları kısaca incelemeye çalışalım.
Ücret ödeme borcu: Ücret işverenin, iş sözleşmesinden kaynaklanan ve işçinin iş
görmesine karşılık olan en temel borcudur. İş Kanunu’nda ücret “bir kimseye bir iş karşılığında
işveren veya 3. kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar” (m.32/1) olarak
tanımlanmıştır. Bu durumda bir iş karşılığında olmadan ödenen paralar ücret olarak kabul
edilmez.
Ücretin Türk parası ile ödeneceği, kanunumuzda hükme bağlanmış, yabancı para ile
kararlaştırılan ücretin o günkü Türk parası karşılığında ödenebileceği kabul edilmiştir.
(İ.K.32/2) Ancak, sosyal yardım niteliğindeki ödemeler, ayni (kömür yardımı gibi) olarak
yapılabilir.
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile
Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10. maddesindeki düzenleme ile ücretin banka hesabına
ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir., Ücret işçinin gelir kaynağı olarak kabul edildiğinden,
işveren ve 3. kişilere karşı korunmuş, ücretin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği,
devir ve temlik edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak buna işçinin ailesinin geçimi için
gerekli miktar dahil değildir. Yani işçinin ailesi için gerekli olduğu takdirde, dörtte birden daha
az kesinti yapılmasına hakim karar verebilir. (İ.K.35) Ücret en geç ayda 1 ödenir, bu süre iş
sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile 1 haftaya kadar indirilebilir. (İ.K.32/5)
İşverenin işçiyi koruma (gözetme) borcu: Bu borç, önceleri sadakat borcunun bir
karşılığı olarak görülmüş olmasına rağmen, günümüzde işçinin işverene kişisel bağlılığının bir
gereği olarak kabul edilmektedir.
Koruma borcu, işçinin sağlığının ve güvenliğinin korunması dışında, kişiliğinin, araç ve
eşyalarının, sırlarının, bedeninin korunmasını da içermektedir.
İ.S.G.K.’nun 4. maddesi işvereni, işçinin sağlık ve güvenliğini, vücut bütünlüğünü
korumakla yükümlü tutmuştur Ayrıca işveren, işçiyi iş yerinde ortaya çıkabilecek
tacizlere(cinsel ve psikolojik) karşı korumak ve önlem almak yükümlülüğü altındadır. Cinsel
taciz, bizzat işveren, diğer çalışanlar veya 3. kişiler(müşteriler vb.) tarafından yapılabilir. Cinsel
tacize uğramak işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir. (İ.K. 24/II) İşveren diğer
çalışanlar ve 3. kişiler tarafından yapılan cinsel tacize karşı önlem almazsa, yine işçinin fesih
hakkı doğar. Psikolojik taciz ise, Türk hukukuna ilk defa yeni Borçlar Kanunu ile girmiştir.
İşveren iş ilşkisinde, (…) işçilerin psikolojik tacize uğramamaları ve bu tacize uğrayanların
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur. (m. 417)
Bunun dışında işveren, işçinin iş yerinde bulunan eşyalarını, iş elbisesini, işe gelmek için
kullandığı aracını(şayet park yeri varsa), korumak zorundadır. Ancak bunların korunmasından
işverenin sorumlu olabilmesi için, onun bilgisi ve izni dahilinde iş yerine sokulmuş ve de işin
yapılması açısından gerekli olması veya bunları işe getirmenin olağan sayılması gerekir.
İ.S.G.K’nda İşverenlere, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
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önlemi almak, bu önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek araç ve gereçleri eksizsiz
bulundurmak, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan önlemleri şartlara uygun hâle getirmek ve işçiyi konu hakkında
bilgilendirmek için gerekli eğitimleri vermek zorunluluğu getirilmiştir. (m.4)
Bundan başka ilgili kanun sanayiden sayılan ve 50 ve daha fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, iş sağlığı ve iş
güvenliği kurulu oluşturması zorunluluğuna yer vermiştir. (m.22)
İ.S.G.K ile işçiye, daha önce iş kanununu ile de sağlanan belli durumlar karşısında
çalışmama hakkı verilmiştir. Bu kanuna göre; ciddi ve yakın bir tehlike karşısında kalan işçiler,
işyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği kurulundan, kurulun olmadığı durumlarda işverenden
gerekli tedbirlerin alınmasını istemek ve bunlar alınıncaya kadar, iş görme borcunu yerine
getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Tehlike önlenemez olduğunda ise, işçi, herhangi bir
başvuru yapmadan işini terk edebilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem için hakları
kısıtlanamaz. Ayrıca gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkı
tanınmıştır. (m.13).
Eşit işlem yapma borcu: İşverenin bu borcu, iş yerinde çalışan işçilere eşit davranma
ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşulları uygulama anlamını taşır.
Nitekim, işverenin iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapamayacağı İş Kanunu’nda hükme bağlanmıştır.
Ayrıca işverenin iş sözleşmesinin türüne göre (tam süreli, kısmi süreli veya süresi belirli, süresi
belirsiz) işçiler arasında ayırım yapamayacağı da İK’da m.5’de hükme bağlanmıştır. Yine aynı
maddede, işverenin işin niteliğine bağlı olarak zorunlu bir sebep olmadıkça cinsiyet veya
gebelik nedeniyle, işçiler arasında ayırım yapamayacağı belirtilmiş ve eşit değerdeki işlerde sırf
cinsiyet nedeniyle farklı ücret ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede, işverenin iş
ilişkisinde kanunda belirtilen eşit davranma borcuna aykırı davranmasına karşılık yaptırım da
düzenlenmiştir. Buna göre işveren, eşit davranma borcuna aykırı davranışı karşısında, işçiye 4
aya kadar ücreti tutarınca tazminat ödemek ve yoksun kaldığı diğer haklarını da karşılamakla
yükümlü tutulmuştur.
Eşit davranma borcu her durumda mutlak olarak uygulanacak bir borç değildir. Bu
nedenle, eşit davranma borcunun mutlak olarak uygulanacağı ve bu borcun mutlak olarak
uygulanmayacağı durumlar şöyle belirtilebilir:
Sosyal yardımlar ve ikramiyeler
Sosyal yardımlar, eşit davranma borcunun esas uygulama alanıdır. Burada işveren bir
yasal zorunluluk olmaksızın işçilere ayni ya da nakdi ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelerde
işveren objektif bir kritere bağlı olmadan ayırım yapamaz. Ancak işverenin objektif nedenlere
bağlı olarak, belli bir gruba ikramiye vermesi, örneğin, işletmede 25 yılını dolduranlara 1 maaş
ikramiye vermesi ya da sosyal yardımla ilgili olarak, çocuğu olanlara çocuk yardımı yapması
eşit işlem yapma borcuna aykırılık teşkil etmez. Ancak bu yardımı o gruptaki herkese yapması
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gerekir. Bunun dışında yemek yardımı gibi, herkesin faydalanması gereken bir hususta, ayırım
yapamaz.
Yönetim hakkı
İşveren işi gören kişi ya da kişilere emir ve talimat verme hakkına sahiptir. Bu hak iş
yerinde işlerin yürümesi için gereklidir. Ancak işveren bunu yaparken farklı kişilere ya da farklı
gruplara eşit davranmak zorundadır. Eşit işlem yapma borcunun iş yerinde geniş bir uygulama
alanı vardır. Fazla çalışma, gece çalışması, hafta sonunda çalışma veya kendi işi dışında iş
yaptırma, kapı kontrollerine tabi tutma ve sigara içme yasağını uygulama gibi konularda
işveren, işçiler arasında ayırım yapmamakla yükümlü tutulmuştur. Mesela, işverenin aynı işi
yapan 2 işçiden birine sürekli fazla çalışma yaptırması eşit işlem yapma borcuna aykırılık teşkil
eder.
Eşit işlem yapma borcunun mutlak uygulanmadığı alanları:
Ücretlerin ödenmesi
İş sözleşmesi yapılırken, ücretin taraflarca özgürce belirlenmesi olanaklıdır. Çünkü işçi
ile işveren arasında hukuken bir iş ilişkisi o anda mevcut değildir. Bu nedenle işçi işe girdiğinde
kendisi ile aynı işi yapan işçilerle, ücretinin aynı olmasını isteyemez. Ancak çok istisnai olarak,
eşit ücret ödenmemesini gerektiren haklı bir nedenin varlığı aranabilir. İş sözleşmesinin
devamında da eşit iş için farklı ücret ödeme yoluna gidilebilir Çünkü işçilerin eğitimleri,
yetenekleri, performansları, yaşı, kıdemi ücretlerinin farklı olmasına yol açabilir. Özetle,
ücretlerin ödenmesinde işveren mutlak olarak eşit işlem yapma borcuna uymak zorunda
değildir. Şüphesiz çalışanların nitelikleri, yaptıkları işlerin zorluğu ve yüklendikleri
sorumluluklar farklı ücret vermeyi gerektirir. Eşit olmayan kişilere eşit ücret ödemek ise,
eşitsizliği ifade eder.
İş sözleşmesinin feshi
İş sözleşmelerinin feshinde: İşverenin eşit işlem yapma borcunu mutlak olarak
uygulamak zorunda olmadığı diğer husus iş sözleşmelerinin feshidir. Çünkü işveren iş
güvencesi hükümlerine uygun olarak ve de fesih hakkını kötüye kullanmadığı takdirde, istediği
işçiyi işten çıkartma, istediğini de işte tutmakta özgürdür. Bunun aksi işçi aleyhine sonuç
doğurur. Örneğin, kanuni sınırları aşan düzeyde devamsızlık yapan 2 işçiden, işveren birini
işten çıkartırken diğerini çıkartmayabilir. Burada eşit işlem yapma borcu mutlak olarak
uygulanması, işçi ve istihdamın devamlılığı açısından toplum aleyhine sonuç doğurur.
İşverenin diğer borçları: Bunların dışında işveren, işçiye işte kullanacağı alet, edevat,
malzeme, araç ve gereç ve benzeri ekipmanı temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca işverenin işçiye
çalışma belgesi vermek, işle ilgili giderlerini ödemek, yıllık izin ve hafta tatili vermek, işçinin
gizli kalması gereken bilgilerini açıklamamak, özlük dosyası düzenlemek, buluş yapan işçiye
karşılık ödemek gibi borçları da diğer borçları olarak sayılabilir. Bu borçlar, Borçlar
Kanunu’nun ilgili maddelerinde ayrı borçlar olarak düzenlenmiştir.
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11.3.6.4. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Tarafların Anlaşması(İkale)
Taraflar istedikleri takdirde, aralarında anlaşarak iş sözleşmesini her an sona
erdirebilirler. Tarafların aralarında anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmeleri hâlinde, belirli süreli
iş sözleşmelerinde sözleşme süresinin dolması beklenmez, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde de
bu durumda bildirim süreleri söz konusu olmadığı için, ihbar tazminatı ödenmez. Tarafların
anlaşması ile iş sözleşmesinin sona ermiş olması durumunda, iş güvencesi hükümlerine tabi
olan işçi, işe iade edilmez. Taraflar isterlerse, sona erdirmek için yaptıkları sözleşmeye (ikale
sözleşmesi) tazminat ödeneceğine ilişkin hüküm koyabilirler.
Taraflardan Birinin Ölümü
İşçinin ölümü hâlinde iş sözleşmesi sona erer. İş görme borcu mirasçılara geçmez.
Çünkü iş sözleşmesi işçinin sahsına bağlı olarak yapılır. İşverenin ölümü hâlinde, sözleşme
işverenin şahsına bağlı olarak yapılmışsa sona erer.
Belirli Sürenin Dolması
Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin süresinin sona ermesi veya bu iş
sözleşmesine konu olan işin tamamlanması ile iş sözleşmesi sona erer.

Belirli Fesih Hâlleri
İş sözleşmesi fesih yoluyla iki şekilde sona erer. Bunlardan biri bildirimli (süreli,
ihbarlı) fesih, diğeri ise bildirimsiz (süresiz, ihbarsız) fesihtir. Aşağıda bu fesih türleri
açıklanmaktadır.
Bildirimli Fesih (Süreli fesih)
İş sözleşmesinin feshinin, feshetmek isteyen tarafın işçinin hizmet sürelerine göre
değişen belli bir süre önce haber vermesi esasına dayanır. Buna ihbar ya da bildirim süresi denir.
Bu süreler İ.K m.17/1’de düzenlenmiş bulunmaktadır. İş sözleşmesi, bildirimin karşı tarafa
yapılmasından itibaren;


İş yerindeki çalışma süresi altı aydan az olan işçi için, iki hafta sonra,



İş yerindeki çalışma süresi, altı aydan bir buçuk yıla kadar olan işçi için, dört hafta



İş yerindeki çalışma süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olan işçi için, altı hafta

sonra,

sonra,
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 İş yerindeki çalışma süresi üç yıldan fazla olan işçi için sekiz hafta sonra
feshedilmiş olur.
Kanunda belirtilen ihbar süreleri süreler asgari sürelerdir, iş sözleşmeleri veya toplu iş
sözleşmeleri ile arttırılabilir. Ancak azaltılmaları işçi aleyhine bir durum oluşturduğundan
mümkün değildir. İhbar süresi dolduğunda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Bildirimli fesihte,
bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Bu
durumda ihbar (bilirim) süresine ait ücret, tazminata dönüşür. Bu tazminata ihbar
tazminatı(ihbar öneli, bildirim öneli) denir. İşçi de bildirimli fesih yapması gereken hâllerde,
bu sürelere uyarak işten ayrılacağını önceden haber vermediği takdirde, ihbar süresine ait
tazminatı işverene ödemek zorundadır. (m.17/2,3,4). Ancak uygulamada işçinin ihbar tazminatı
ödediği duruma çok sık rastlanmaz.
İş Güvencesi: İş güvencesi esas itibarıyla taraflar arasındaki çalışma ilişkisini korumak
ve işçinin işini güvence altına almak anlamını taşır. Burada amaç, belirli ya da belirsiz süreli
tüm iş sözleşmeleri için bu güvenceyi sağlamaktır. Ancak konu iş hukukumuzda, haklı nedenle
yapılan fesihler dışında, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin geçerli bir neden olmadan
feshedilmesinde önem kazanmaktadır. Ülkemizde İlk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen
iş güvencesi hükümleri ile, çalışanın belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanarak
feshi düzenlenmiştir.
Geçerli nedene dayalı olarak yapılan fesih, bir bildirimli fesihtir. Ancak her bildirimli
fesihin geçerli nedene dayalı fesih olduğu söylenemez. Mesela bir işçi iş güvencesinden
yararlanacak bir konumda değilse, işveren bunu geçerli bir neden olmadan bildirimli fesih
yoluyla işten çıkartabilir. İş güvencesi hükümlerine tabi olan çalışanların iş sözleşmesi, geçerli
nedene dayalı bildirimli fesihle sona erdirilebilir. Çalışanların iş güvencesi hükümlerinden
yararlanabilmeleri aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir. Bu koşullar;


Çalışanın en az altı aylık kıdemi olması,



İşçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 veya daha fazla kişinin çalışması,

 Çalışanın, işletmenin bütününü yöneten işveren vekili ve yardımcıları ile işletmenin
bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili pozisyonunda
olmaması ve


Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması olarak belirtilebilir. (İ.K.18)

Geçerli fesih nedenleri İş Kanunu’nun 18. Maddesinin gerekçelerinde belirtilmiştir.
Bunlar ise, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan nedenler olarak gerekçelerde yer almıştır.
Buna göre;
İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler; sık sık hastalanma, çalışamaz duruma
getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık,
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ortalama olarak benzer iş görenlerden daha az verimli çalışma, gösterdiği niteliklerden
beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmanın giderek azalması, işe
yatkın olmama, öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği, uyum yetersizliği gibi
durumlardır.
İşçinin davranışlarından kaynaklanan nedenler ise, işverene zarar vermek ya da zararın
tekrarı tedirginliğini yaratmak, iş yerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından
borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini uyarılara rağmen eksik, kötü
veya yetersiz olarak yerine getirmek, iş yerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek
şekilde ilişkilere girmek, işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, sık
sık işe geç gelmek, işini aksatarak iş yerinde dolaşmak, amirleri ve iş arkadaşları ile ciddi
geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girmek, olarak belirtilebilir.
İşletmenin, iş yerinin, işin gerekleri ise, işletme dışından ve işletme içinden kaynaklanan
sebepler olarak iki grupta ele alınmaktadır. Buna göre;
İşletme dışından kaynaklanan nedenler; sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve
satış azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, iç ve
dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi nedenler olarak belirtilmektedir.
İşletme içinden kaynaklanan nedenler ise; yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması,
yeni teknolojinin uygulanması, işyerlerinin bazı bölümlerinin kapatılması, bazı iş türlerinin
kaldırılması olarak ifade belirtilmektedir.
Yukarıdaki nedenler ve benzerleri ortaya çıktığında işveren, işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini bildirim sürelerine uyarak feshedebilir. (İ.K.17/1) Bu nedenler işçinin yetersizliği
veya davranışlarından kaynaklandığı takdirde, fesihten önce işçinin savunmasının alınması
gerekir. (İ.K.19/2)
Eğer işçi işveren tarafından yapılan feshin, geçerli bir nedeni olmadığını iddia ediyorsa,
fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilir. Eğer mahkeme
feshin geçersiz olduğuna karar verirse, işçi işine iade edilir. Yalnız, işe iadeden yararlanmak
isteyen işçi, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde, işe başlamak için
işverene başvurmalıdır.
Eğer işçi tarafından bu başvuru yapılmazsa, fesih geçerli olur, yani işçi işe geri dönme
hakkını kaybeder. İşveren ise, fesih kararından itibaren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak
zorundadır. Başlatmazsa, işçiye, hakimin işe iade davası sırasında takdir edeceği 4 ila 8 aylık
ücreti tutarınca tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminatın alt ve üst sınır arasında
belirlenmesinde, mahkeme işçinin kıdemini göz önünde bulundurmaktadır. Bunun dışında
işveren ayrıca, işçinin çalışmadığı süre için en fazla 4 aylık ücreti tutarınca tazminat ve diğer
haklarını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, işçi gerekli koşulları sağlıyorsa kıdem tazminatına
ve ihbar süresi verilmeden fesih yapıldı ise, ihbar tazminatına da hak kazanır. (İ.K.21)
Bildirimsiz Fesih (Süresiz Fesih)
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İş sözleşmesinin devamına olanak vermeyecek, kanunda gösterilen bir haklı nedenin
ortaya çıkması durumunda, iş sözleşmesi herhangi bir bildirime gerek olmadan haklı nedenle
feshedilebilir. Buna bildirimsiz (ihbarsız) fesih denir. Bu fesih, süresiz fesih veya ani fesih,
olarak da adlandırılır. Haklı nedenle işçi ya da işveren tarafından yapılan fesihler, nitelik
itibarıyla bildirimsiz fesihtir.
İşçinin bildirimsiz fesih hakkı: İşçinin haklı nedene dayalı olarak iş sözleşmesini fesih
hakkı İş Kanunu m. 24’de düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlar sağlık nedenleri, ahlak ve iyi
niyet kurallarına uymayan hâller ve zorlayıcı nedenler olmak üzere 3 ana başlık altında
toplanmıştır. Şimdi aşağıda bunları kısaca açıklamaya çalışalım.
I. Sağlık nedenleri(m.24/I)
İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin özelliğinden kaynaklanan bir nedenle,
işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması hâlinde işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak
feshedebilir. Kendisinde, akciğer rahatsızlığı oluşan bir işçinin, bu hastalığa dokunan kimyasal
üreten bir iş yerinde çalışması hâlinde fesih yetkisine sahip olmasını buna örnek olarak
verebiliriz. Bu fesih hakkı, işçinin devamlı olarak yakından ya da doğrudan görüştüğü işveren
yahut bir diğer işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulduğunda da işçiye
tanınmıştır.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri (m.24/II)
İşverenin işçiyi yanıltması: İşverenin iş sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin
esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun
olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltması hâlinde,
Şeref ve namusa dokunacak davranışlar ve işverenin cinsel tacizi: İşverenin, işçinin
veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi,
davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması hâlinde,
Sataşma ve korkutma, kanuna karşı kışkırtma ve suçlama: İşverenin, işçiye veya
ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi yahut işçiyi veya
ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi yahut
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi yahut işçi hakkında
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunması durumunda, (c fıkrası)
İşçinin iş yerinde cinsel tacize uğraması: İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler
tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli
önlemlerin alınmaması hâlinde, (d fıkrası)
Ücretin ödenmemesi: İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya
sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi durumunda, (e fıkrası)
Çalışma şartlarının uygulanmaması: Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden
ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği
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hâllerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücretin
karşılanmaması veya çalışma şartlarının uygulanmaması hâlinde, işçi bildirimsiz olarak iş
sözleşmesini feshedebilir. (f fıkrası)
III. Zorlayıcı sebepler (m.24/III)
Zorlayıcı nedenler aniden ortaya çıkan ve önceden öngörülerek önlenemeyen durumları
ifade eder. Kanun iş yerinde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir nedenin ortaya çıkması
ve bunun bir haftadan uzun sürmesi hâlinde işçinin iş sözleşmesini feshetme olanağı tanımıştır.
İş yerinin bulunduğu yerde yangın, deprem, sel felaketinin yaşanması sonucunda, iş yerinde
çalışmanın imkânsız hâle gelmesi ve bu durumun bir haftadan fazla sürmesi buna örnek olarak
verilebilir. İşçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı neden işverene, iş yerini çalışmaktan alıkoyan
zorlayıcı neden ise, işçiye fesih hakkı verir. Ancak işverenin ekonomik olarak zor duruma
düşmesi, siparişlerin azalması ve benzeri nedenlerle iş yerinde çalışılmaması, zorlayıcı neden
olarak kabul edilemez. Buradaki zorlayıcı nedenler işverenin kusuruna dayanmayan
nedenlerdir.
İşverenin bildirimsiz fesih hakkı: İşverenin haklı nedenle fesih hakkı İş Kanunu’nun 25.
maddesinde düzenlenmiş ve bunlar sağlık nedenleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
hâller, zorlayıcı nedenler ve işçinin tutukluluk hâli olarak 4 ana başlık altında toplanmıştır.
Şimdi bunları açıklamaya çalışalım.
I. Sağlık sebepleri(m.25/I)
İşçi, kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğradığında, bu sebeple doğacak
devamsızlığı ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla olursa işveren, işçinin
iş sözleşmesini feshedebilir.
İşçi tedavi edilemeyecek nitelikte bir hastalığa tutulduğunda ve bu nedenle iş yerinde
çalışmasında sakınca bulunduğu Sağlık Kurulunca saptandığında da, işverene fesih hakkına
sahip olur.
Bunların dışında, işçinin kendi kusuru ve kastı dışında bir kaza geçirmesi ya da
hastalanması veya hamilelik ve doğum hâlinde, işçinin devamsızlığının kendine ait bildirim
sürelerini (ihbar sürelerini) 6 hafta aşması durumunda işveren iş sözleşmesini feshedebilir.
Örneğin, 2 yıllık kıdemi olan bir işçi kaza geçirdiğinde, bu işçiye ait bildirim süresi 6 haftadır.
Buna 6 hafta eklenerek, yani devamsızlığının 12 haftayı aşması hâlinde, işveren açısından,
işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı doğar. Doğum yapan kadın işçinin iş
sözleşmesinin feshedilebilmesi için ise, bu sürelere doğum öncesi, 8 hafta ve doğum sonrası 8
haftada eklenerek hesaplanan süre aşıldığında, işçinin iş sözleşmesini işveren feshedebilir.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri (m.25/II)
İşçinin işvereni yanıltması: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli nitelikler veya şartlar kendisinde bulunmadığı hâlde, bunların
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kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler
söyleyerek işçinin işvereni yanıltması hâlinde,
Şeref ve namusa dokunan davranışlar da bulunma ve suçlama: İşçinin, işveren
yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve
suçlamada bulunması hâlinde,
Cinsel taciz: İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması durumunda,
Sataşma ve içki ve uyuşturucu yasağına uymama: İşçinin işverene yahut onun ailesi
üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş veya uyuşturucu
madde almış olarak gelmesi yahut iş yerinde bu maddeleri kullanması hâlinde,
Doğruluğa ve bağlılığa uymayan davranışlar: İşçinin, işverenin güvenini kötüye
kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa
uymayan davranışlarda bulunması durumunda,
İşyerinde suç işleme: İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve
cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi hâlinde,
Devamsızlık yapması: İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iş günü veya bir ayda üç iş günü işe gelmemesi hâlinde,
İşini yapmaması: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı
hâlde yapmamakta ısrar etmesi durumunda,
İş güvenliğini tehlikeye düşürmesi ve işvereni zarara uğratması: İşçinin kendi isteği
veya ihmali yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması hâlinde, işveren işçinin
iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir.
III. Zorlayıcı nedenler (m.25/III)
Zorlayıcı nedenler, yukarıda belirtildiği gibi, aniden ortaya çıkan ve önceden
öngörülemeyen nedenler olup, işçinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerdir. Kanun işçiyi
iş yerinde çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir nedenin ortaya çıkması ve bunun 1 haftadan uzun
sürmesi hâlinde işverene, işçinin iş sözleşmesini feshetme olanağı tanımıştır. Mesela işçinin
oturduğu bölgede deprem meydana gelmesi ve bu nedenle 1 haftadan fazla süre işçinin işe
gelememesi, buna örnek teşkil eder.
IV. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması (m.25/IV)
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Ayrıca kanun işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde yaptığı
devamsızlığın 17. maddede belirtilen, kendine ait bildirim sürelerini aşması hâlinde de,
işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı vermiştir. Burada işçinin suçlu ya da suçsuz
olması herhangi bir önem arzetmez. Örneğin 5 yıllık kıdemi olan işçinin tutukluluk nedeniyle
devamsızlığı, kendine ait olan 8 haftalık bildirim süresini aştığında, işveren 8 hafta sonra iş
sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır.
Hem belirli süreli, hem de belirsiz süreli iş sözleşmeleri haklı nedene dayalı olarak
(bildirimsiz fesih) feshedilebilir. Bildirimsiz fesihte de işçi, iş güvencesi hükümlerine tabi ise,
işe iade davası, (İ.K.25/son) değilse, tazminat (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kötü niyet
tazminatı) davası açabilir.
Ancak, haklı nedene dayalı olarak yapılan fesihlerde, ortada idda edilen haklı nedenin
bulunmaması veya bulunduğu hâlde ispatlanamaması veya fesih hakkının kanunda gösterilen
süre içinde (6 iş günü) kullanılmaması durumunda yapılan fesih “haksız fesih”dir. Bunun
sonuçları ise, iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre farklılık gösterir.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin haksız feshinde, işçi iş güvencesi kapsamında ise, işçi
işe iade davası açabilir, işe iade edildiğinde işveren onu işe almazsa, mahkeme, ihbarlı olarak
yapılması gereken fesih ihbarsız yapıldığı için ihbar tazminatına, kıdem tazminatına(
hakediyorsa ve almadıysa), işe iade almamanın karşılığı olan 4-8 aylık ücret tutarınca tazminata
ve de 4 aya kadar ücreti tutarınca, çalışmadığı döneme ait tazminata hükmeder.(İ.K.21). İşçi iş
güvencesi kapsamında olmayıp, belirsiz süreli iş sözleşmesi haksız olarak feshedildiğinde ise,
kıdem tazminatı(hak ettiği takdirde), ihbar tazminatı ve fesih hakkı kötüye kullanıldıysa, ihbar
tazminatı yerine bunun 3 katı tutarında kötü niyet (İ.K.17/5) tazminatı öder.
Belirli süreli iş sözleşmelerinin haksız feshinde, sözleşme kaldığı yerden devam eder.
Eğer işveren işçiyi işte çalıştırmaya devam etmezse, sözleşme süresinin sonuna kadar olan
ücretini tazminat olarak öder.
Derhâl Fesih Hakkını Kullanma Süresi: Derhâl fesih hakkı 24 ve 25 inci maddelerdeki
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâllerde, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda
bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak, altı iş günü içinde kullanılmalıdır.
Olayın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, öğrenilse dahi, işçinin olayda maddi çıkar sağlaması
durumu hariç tutulmak üzere, artık fesih hakkı kullanılmaz. (İ.K. 26)

11.3.6.5. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
Kıdem Tazminatı
İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonuçlarından biri kıdem tazminatıdır.
Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kanunda gösterilen nedenlere bağlı olarak sona eren bir işçiye,
çalıştığı süreler dikkate alınarak ödenen paradır. Kıdem tazminatının ödenme amacı
konusundaki tartışmalar tam bir netlik kazanmamasına rağmen, bu tazminatın işçinin yıllarca
yıpranması dikkate alınarak, bir işe son verme tazminatı olduğu söylenebilir. Ancak yukarıdaki
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tanımdan da anlaşılacağı gibi, şu anda yürürlükte olan yasal düzenleme, iş sözleşmesinin sona
erdiği her durumda kıdem tazminatını ödenmesine olanak tanımamaktadır.
Kıdem tazminatı almanın koşulları şöyle belirtilebilir:
1. İşçinin en az 1 yıllık kıdeme sahip olması,
2. İş sözleşmesinin;


Geçerli nedenle ve/veya bildirimli fesihle işveren tarafından sona erdirilmiş olması,

 İşçi tarafından sağlık nedenlerine, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâllere ve
zorlayıcı nedenlere dayalı olarak iş sözleşmesinin sona erdirilmiş olması,
 İşveren tarafından sağlık nedenlerine, zorlayıcı nedenlere ve işçinin tutuklanma
nedenine dayalı olarak iş sözleşmesinin sona erdirilmiş olması,


İşçi tarafından iş sözleşmesinin, askerlik nedeniyle sona erdirilmiş olması,

 İşçinin emeklilik, malullük veya toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesini sona
erdirmiş olması,


Kadın işçinin evlendikten sonra1 yıl içinde işten ayrılması,



İşçinin ölümü,

 Yaş dışında kanunda gösterilen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını
doldurması hâlinde işçinin işten ayrılması. (1475 sayılı İ.K. 14/1)
Kıdem tazminatına hak kazandırmayan hâller ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:


İşçinin 1 yıllık çalışma süresini doldurmamış olması,

 İş sözleşmesinin bildirimli fesih yoluyla iş sözleşmesinin işçi tarafından sona
erdirilmiş olması (işçinin istifası),
 Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâllerden biri ile iş sözleşmesinin işveren
tarafından sona erdirilmiş olması,


İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışması.

Kıdem tazminatı alabilmenin ilk şartı, işçinin en az 1 yıllık kıdeme sahip olmasıdır.
Kıdem tazminatı her kıdem yılı için işçiye en az 30 günlük brüt ücreti miktarınca ödenir. Kıdem
yılını aşan ve 1 yıla tamamlanmayan süreler için, 30 günlük ücretin bu süreye karşılık gelen
kısmı da tazminat olarak ödenir. Söz gelimi işçi, 1 yıl 3 ay çalıştıysa ve aylık ücreti 3000 lira
ise, alacağı kıdem tazminatı 3750 lira olacaktır. Bu tazminat, para ve para ile ölçülebilen tüm
menfaatleri kapsamaktadır. Kıdem tazminatının hesabında işçinin, bir işverenin aynı ya da
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değişik işyerlerinde aralıklı ya da ara vermeden çalışmış olmasına bakılmadan, bu iş yeri veya
işyerlerinde çalıştığı tüm süreler göz önüne alınır. (1475 sayılı İ.K. m.14) Bunu bir örnekle
açıklayacak olursak şöyle diyebiliriz, Bir işçi aynı işverene ait bir yerde, 7 ay çalışıp işten
çıkarıldığında, aynı işverenin aynı ya da başka bir iş yerinde tekrara işe başlayıp, 10 ay daha
çalıştıktan sonra işten çıkarıldığında, kıdem tazmimatı hesaplanırken 17 ay çalışmış olarak
kabul edilir. İki dönemdeki çalışması, ayrı ayrı dikkate alındığında, 1 yılı doldurmadığı hâlde,
toplam olarak 17 ay çalıştığı için kıdem tazminatına hak kazanır. Hâlbuki bu çalışmalar farklı
işverenlere ait iş yerlerinde yapılmış olsaydı, işçinin her iki dönemdeki çalışması 1 yılı
doldurmadığı için kıdem tazminatı almaya hak kazanamayacaktı.
Yalnızca kamu işletmelerinde, işçinin, herhangi bir çalışma dönemi kıdem tazminatı
ödenmeyecek şekilde son bulduğunda (işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hâllerden
biri ile işten çıkarılması, işçinin istifası vb.) bu döneme ait kıdem tazminatı kendisine ödenmez
(1475 sayılı İ.K. 14/5). Ancak, yukarıdaki örneğin kamu işletmelerine uyarladığımızda, işçi,
bunlardan biri kıdem tazminatı gerektirmeyecek şekilde, sonlandığında, diğeri 1 yıldan kısa
süreli olmasına rağmen, çalıştığı toplam süre, 1 yılı aştığı için, kıdem tazminatına hak kazandığı
kabul edilir, ancak yalnızca tek dönemin tazminatını alır.
Ancak kıdem tazminatının miktarı en yüksek dereceli devlet memuruna ödenen 1 yıllık
emeklilik ikramiyesinin miktarı ile sınırlı tutulmuştur. (1475 s. İ.K 14/4) İşçinin 30 günlük brüt
ücreti bu miktarı aştığı takdirde, aşan miktar ödenmez. Ancak 4857 sayılı Yasa da ceza hükmü
yer almadığından, bu tutarın aşılması hâlinde, aşılan miktar gelir vergisine tabi olarak
ödenebilir. Kıdem tazminatına ilişkin hakların alınması ise, zaman aşımına tabidir. Yargıtay,
kıdem tazminatının ücret olarak düşünülmeyeceği kabul ederek, bu konuda Borçlar
Kanunu’ndaki (m.146) 10 yıllık zaman aşımının uygulanmasına hükmetmiş, ayrıca işçinin aynı
işverenin yanında iki dönemlik çalışmasının birleştirildiği durumda, önceki dönemki kıdem
tazminatı için zaman aşımının işlemeyeceği doğrultusunda kararlar vermiştir.
Çalışma Belgesi Verilmesi
İş Kanunu’nda, iş sözleşmesi sona erdiğinde, işveren tarafından işçiye, yaptığı işin
niteliği ve çalıştığı süreyi gösteren bir belge verilmesi gereği de yer almaktadır. Ayrıca ilgili
kanunda, bu belgenin zamanında verilmemesi ya da belgede doğru bilgilerin yer almaması
sonucunda bundan zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işverenin, eski işverenden tazminat
isteme hakkı öngörülmektedir (m.28)
Ayrıca işveren isterse, bu belgeye, işçinin kişiliği, davranışı ve/veya başarısı hakkında
bilgiler ekleyebilir. Bu uygulamada “bonservis” olarak adlandırılmaktadır. İş Kanunu’nda
belirtilen Çalışma belgesinin içeriğine sahip, bir diğer düzenlemede 6098 sayılı Borçlar
Kanunu’nun 426. maddesinde “hizmet belgesi” olarak yer almaktadır. İş Kanunu’nda, bu
belgenin verilmesi için, işçinin böyle bir talebi olması gerekmemesine rağmen, Borçlar
Kanunu’ndaki düzenlemede, bu belgenin işçinin isteği üzerine verileceği hükme bağlanmıştır.
İbraname Verilmesi
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İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, uygulamada işveren tarafından
işçinin alacak hiçbir hakkı kalmadığına dair, işçiden aldığı belge “ibraname” olarak adlandırılır.
Bu husus 6098 sayılı Borçlar Kanunun 420. maddesinde düzenlenerek, daha önce tartışmalı
olan bu konuya netlik kazandırılmıştır.
Buna göre ibranamenin geçerli olması, yazılı olarak yapılmış olması ve iş sözleşmesi
sona erdikten sonra en az 1 ay geçtikten sonra yapılmasına bağlanmıştır. Ayrıca alacaklarını
türünün ve miktarının ibranamede açıkça belirtilmesi ve bu ödemelerin banka aracılığı ile
yapılmış olması aynı kanunda hükme bağlanmıştır. Bu durumda sadece “haklarımın hepsini
aldım” veya “ alacağım kalmamıştır” tarzında düzenlenen ibranameler hukuken geçersiz olarak
kabul edilmektedir.

11.4. İşin Düzenlenmesi
Çalışma hayatında özellikle gelişmiş toplumlarda, bireylerin çoğu bağımlı çalışan
niteliğindedir ve bunlar toplumun önemli bir yüzdesini kapsamaktadır. Bu nedenle çalışma
hayatında bireylerin çalışma koşullarının düzenlenmesi, hem bireysel hem de toplumsal huzur
ve sağlık açısından çok önemli bir yer tutar. Buna dayanarak iş hukukunda, işin düzenlenmesine
ilişkin, çalışanı koruyucu hükümlere geniş ölçüde yer verilmiştir. Özellikle çalışma süreleri ve
dinlenme süreleri bunların başında yer almaktadır. Şimdi kısaca bunları açıklamaya çalışalım.

11.4.1. Çalışma Süreleri
Çalışma süreleri Yönetmeliğinde “çalışma süresi, işçinin çalıştığı işte geçirdiği süre”
(m.3/1) olarak tanımlanmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, çalışma süreleri sadece işçinin iş
yerinde ve iş başında fiilen çalıştığı zaman olmayıp, çalıştığı işte, işverenin emir ve talimatlarını
iş yerinde veya iş yeri dışında yerine getirmeye hazır olduğu zamanı da ifade eder. (Nitekim İş
Kanunu’nun 66. maddesinde düzenlenen “iş süresinden sayılan hâller” başlığı altında, hangi
durumlarda işçinin fiilen çalışmadığı hâlde, çalışmış sayılacağı gösterilmiştir.

11.4.1.1. Normal Çalışma Süreleri
Ülkemizde haftalık azami çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. İş yerlerinde
haftalık 45 saatin altında çalışma süresi uygulanabilmesinde herhangi bir problem olmamasına
karşın, bunun üzerinde bir çalışma süresi uygulanması olanağı yoktur (fazla çalışma hariç
olmak üzere). Normal olarak haftalık çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine eşit olarak
bölünmek suretiyle uygulanabilir, ancak tarafların anlaşmasıyla günlük çalışma süresi farklı
şekillerde de uygulama alanı bulur. (İ.K. m.63/1) Bu düzenleme bize, günlük çalışma süresinin
haftanın belli günlerinde farklı olarak kararlaştırılabileceğini göstermektedir.
Günlük ve haftalık çalışma süresindeki bu sınırlama işçinin şahsınla ilgilidir. (Çalışma
Süreleri Yönetmeliği, m.11) Bazı iş yerlerinin aralıksız olarak 24 saat çalışması gerekebilir.
Nitekim vardiyalı olarak çalışılan iş yerleri buna örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu çalışma
esnasında işveren, işçileri yukarıdaki çalışma sürelerine uygun olarak çalıştırmak zorundadır.
İşveren farklı işçi grupları için, farklı haftalık çalışma süresi belirleyebilir.
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Burada ayrıca, iş hayatımıza 4857 sayılı İş Kanunu ile giren denkleştirme süresinden
söz etmek gerekir. İş Kanunu, tarafların aralarında anlaşarak iş yerindeki çalışma sürelerinde
denkleştirme esasını uygulayabileceklerini belirtmiştir. Taraflar anlaşmak suretiyle, günlük
çalışma süresini, günde 11 saati geçmeyecek şekilde, haftanın belli günlerinde farklı
kararlaştırabilirler. Buna göre, 2 ay içinde işçinin çalıştığı süre, ortalama haftalık çalışma
süresini aşamaz. Bu 2 aylık süre, denkleştirme süresi olarak adlandırılmakta ve bu sürenin toplu
iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabileceği ayrıca, kanunda belirtilmektedir (m.63/2).
Denkleştirme süresi uygulandığında, 2 aylık ortalama çalışma süresi 45 saati veya daha düşük
bir haftalık çalışma süresi kararlaştırıldığında bu süreyi (örn: 40 saat) aşarsa, aşan kısım için
fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücretine (aşağıda açıklanmıştır.) hükmedilir.
İşveren günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatlerini işçilere duyurmakla yükümlüdür.
Farklı işçiler için farklı başlangıç ve bitiş saatleri düzenlenmesinde bir sakınca yoktur. (İ.K.67/
1,2.)
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, başka iş yerlerinde de çalışması hâlinde,
çalıştığı toplam süre, haftada 45 saati aşamaz.

11.4.1.2. Normalden Az Çalışma Süreleri
Bazı işler meslek hastalığına yakalanma riskinin fazla olması nedeniyle, işçinin
sağlığının korunabilmesi açısından normal haftalık çalışma süresinden daha az çalışmayı
gerektirebilir.
Sağlık kuralları bakımından hangi işlerde normalden az ve ne kadar süre ile
çalıştırılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı İ.S.G.K.’nun 30.
maddesine dayalı olarak hazırladığı ilgili yönetmelikte gösterilmiştir. Bu yönetmeliğin
kapsamındaki işlerde çalışanlar, buradaki azami süreyi doldurdukları takdirde başka bir işte
çalışamaz ve çalıştıkları işte de fazla çalışma yapamazlar.

11.4.1.3. Telafi Çalışması
Telafi çalışması, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin
öncesinde veya sonrasında işin tatil edilmesi veya işçiye normal izinlerinin dışında izin
verilmesi durumunda bunu takip den 2 ay içinde eksik çalışmayı telafi etmek amacıyla
yaptırılan çalışmadır. Telafi çalışması azami günlük çalışma süresi olan 11 saati geçmemek
suretiyle, en çok günde 3 saat olabilir. Tatil günlerinde telafi çalışması yapılamaz. (İ.K. 64)
İşverenin telafi çalışması yaptırmak istemesi hâlinde, bu çalışmanın yasada öngörülen
hangi nedene dayandığını açıkça belirtmesi ve çalışmanın başlayacağı tarihi işçilere bildirmesi
gerekir. Telafi çalışması bir fazla çalışma olarak kabul edilmez.
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11.4.1.4. Fazla Çalışma
İş hayatında, bazen üretim ve hizmetin artması, teknik bazı arızaların ortaya çıkması
siparişlerin yetiştirilmesi ya da toplumsal olarak olağanüstü durumların (seferberlik gibi) ortaya
çıkması gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak normal çalışma sürelerinin üzerinde çalışılması
gerekebilir. Fazla çalışma ya da fazla mesai olarak adlandırılan bu çalışmalar işçiler için fiziksel
ve zihinsel olarak daha fazla güç gerektirir. Toplumun bir üyesi olarak işçilerin sağlıklarının
korunması için, bu çalışmanın sınırları, yasal düzenlemelerle çizilmiştir. Şimdi bunları kısaca
açıklamaya çalışalım.
İş Kanunu’muzda fazla çalışma 3 gruba ayrılarak düzenlenmiştir. Bunlar; olağan
(normal) fazla çalışma, zorunlu fazla çalışma, olağanüstü fazla çalışma olarak belirtilebilir.
Olağan (normal) fazla çalışma: İş Kanunu “haftalık çalışma süresinin üzerine yapılan
çalışmaları fazla çalışma olarak tanımlamıştır. Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya
üretimin artırılması gibi nedenlerle yapılan fazla çalışmalar, olağan sebeplerle yapılan fazla
çalışmalardır. Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 398. maddesinde de işçinin fazla çalışma
borcu adı altında fazla çalışma düzenlenmiştir
İşletmeler bazen kanuni haftalık çalışma süresinin altında bir çalışma süresi saptayabilir.
Mesela, bir işletmede haftalık çalışma süresinin 42 saat olarak belirlendiğini düşünürsek, bu
süreden (42 saat), kanuni haftalık azami çalışma süresine (45 saat) kadar olan süre, yani 3 saat
fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilir. Fazla sürelerle çalışmada işçinin ücretinin en az
%25, fazla çalışmada ise, en az %50 arttırılarak ödenmesi hükme bağlanmıştır. Bu oranlar
asgari olup, iş sözleşmeleri ve/veya toplu iş sözleşmeleri ile arttırılması olanaklıdır. Ayrıca,
ilgili kanunda, fazla çalışma karşılığı olarak, işçinin isterse fazla çalıştığı sürenin en az, %50,
fazla sürelerle çalıştığı sürenin en az %25 arttırarak serbest zaman olarak kullanabileceği de
belirtilmiştir. (m.41/1,2,3,4). Bu düzenleme gittikçe kendine daha fazla zaman ayırmayı tercih
eden çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
Ayrıca, İş Kanunu’nda, fazla çalışma yaptırılması işçinin onayına bağlanmış (m.41/7)
Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde ise, bu konu ayrıntılandırılarak, fazla çalışma yapılabilmesi
için her yıl başında işçiden onay alınması zorunluluğu getirilmiştir. (m.9/2) Bu onay fazla
çalışma yapılmaya başlarken de alınabilir. İşçi dürüstlük kuralları uyarınca fazla çalışma
yapmak zorundadır. B.K’da ise, yukarıda anılan fazla çalışmalar, işçinin rızası ile yapılan
çalışmalar olarak belirtilmekle birlikte, bunu yapabilecek durumda olan işçilerin karşılığını
almak koşulu ile fazla çalışma yapması gerektiğini hükme bağlamıştır. (m.398) Fazla çalışma
yapmak için onay vermemiş olsa bile, işçinin geçerli bir sebebi olmadığı hâlde, fazla çalışma
yapmaması, iş sözleşmesinin feshine kadar gidebilir. Bunu son dönem Yargıtay kararlarından
görmek mümkündür. Denkleştirme süresinin uygulandığı durumlarda, bir işçi ortalama haftalık
çalışma süresini aşmazsa, bazı haftalarda fazla çalışma yapsa da, bu çalışması fazla çalışma
sayılmaz. (İ.K. 41/1) Mesela haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işletmede,
denkleştirme süresi uygulandığı durumda, bir işçi 2 ayda, yaklaşık 8 haftanın ilk 3 haftası 55
saat, diğer 3 haftası 35 saat ve kalan 2 haftasında da 45 saat çalışırsa, haftalık ortalama, 45 saat
çalışmış olduğundan, fazla çalışma yapmış olmaz.
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Fazla çalışma bazı işçiler ve bazı işler için kanunla yasaklanmış bulunmaktadır. Bunlar
şu şekilde belirtilebilir.
Fazla çalışma yapılması yasak olan işler


Günde azami 7.5 saat ve 7.5 saatten az çalışılması gereken işlerde,



Gece çalışmalarında,



Yer ve su altında yapılan işlerde, fazla çalışma yapılamaz.

Fazla çalışma yapması yasak olan kişiler


18 yaşından küçük olan çocuk ve genç işçiler,



Hamile, doğum yapmış ve çocuk emziren kadın işçiler,



Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler,

 Sağlıklarının fazla çalışmaya olanak vermediği, sağlık raporuyla belirlenmiş işçiler
fazla çalışma yapamazlar.
Ayrıca, fazla çalışma süresinin toplamı bir işçi için bir yılda 270 saat ile
sınırlandırılmıştır. (İ.K.41/6,7)
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bunu ispat etmekle yükümlüdür. Eğer bir işçi,
ücret bordrosunda fazla çalışma kısmı boşken, bu bordroyu imzaladı ise, her zaman fazla
çalışma yaptığı iddiasında bulunabilir, ancak dolu iken ve de itirazi kayıt koymadan
imzaladıysa o takdirde kendisine eksik fazla mesai ödenmiş olsa bile itiraz edemez, başka
değişle, etse de kabul edilmez.
Olağan sebeplerle yapılan fazla çalışmanın dışında, İş Kanunu zorunlu sebeplerle ve de
olağanüstü sebeplerle yapılan fazla çalışmaları da düzenlemiştir. Şimdi de kısaca bu türleri
açıklamaya çalışalım.
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma: Zorunlu nedenle yapılan fazla çalışma, İş
Kanunu’nda,bir arıza sırasında, ya da bir arızanın mümkün görülmesi hâlinde yahut makineler
veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya
çıkmasında, iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin
hepsi veya bir bölümüne yaptırılan fazla çalışma olarak tanımlanmıştır. Bu durumda fazla
çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. (m.42) Zorunlu fazla
çalışma, işçinin sadakat borcunun bir gereği olarak karşımıza çıkar, işçi haklı bir nedeni
olmadıkça, bu çalışmayı reddedemez. Aksi hâlde işveren, yukarıda da belirtildiği gibi, işçinin
iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme(m.25/II,h) hakkına sahip olabilir. Ancak işçi fazla
çalışması karşılığında serbest zaman kullanamaz. Bu çalışmada işçiye fazla çalışma ücreti,
normal fazla çalışmalarda hükmedildiği şekilde ödenir.
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Olağanüstü hâllerde fazla çalışma: Olağanüstü fazla çalışma ise, seferberlik
durumunda, yurt savunması ile ilgili ihtiyaçları karşılayan işyerlerinde, bu süre zarfında fazla
çalışmaya gerek olduğunda Bakanlar Kurulu kararı ile işçinin en çok çalışma gücüne kadar
fazla çalışma yaptırılmasıdır. (İ.K. 43).Buradan da görüleceği üzere olağanüstü fazla çalışmada,
günlük çalışma süresinin belirlenmesi Bakanlar Kurulu’nu yetkisi içindedir. Bu çalışmalarda
işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Ayrıca, denkleştirme süresi bu çalışmada
uygulanamaz ve işçi fazla çalışması karşılığında serbest zaman kullanamaz. Ancak burada da,
işçiye fazla çalışma ücreti, normal fazla çalışmalarda hükmedildiği şekilde ödenir.

11.4.1.5. Gece Çalışmaları
İş hayatında bazen işletmelerin aralıksız ya da günlük çalışma süresinden daha uzun
çalışma ihtiyacı karşısında, bazı işlerde gece çalışılması gerekebilir. Gece çalışması olağan
durumun dışında koşullara uymayı gerektirdiğinden, bu çalışmaya ilişkin İş Kanunu’nda bazı
düzenlemelere yer verilmiş, koşulları ve sınırları hem kanun hem de ilgili yönetmeliklerle
belirlenmiştir.
Çalışma hayatında en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen
ve en fazla on bir saat süren dönem gece çalışması olarak kabul edilmektedir. İşçilerin gece
çalışmalarının yedi buçuk saatten fazla olması yasaklanmıştır. Gece ve gündüz işletilen
işyerlerinde, işçiler gece nöbetleşe olarak 1 hafta çalıştırılabilir, ancak gerektiğinde 2 haftalık
gece vardiyası da uygulanabilir. Her vardiya değişiminde işçinin en az 11 saat dinlendirilmesi
gerekir.(İ.K. 69)
Gece çalışan işçiye ayrıca zamlı ücret ödenme zorunluluğuna ilişkin ilgili kanunda
herhangi bir düzenleme yer almamaktadır, ancak taraflar istedikleri takdirde zamlı ücret
kararlaştırılabilir.
Gece çalışmasının gündüz çalışmasından daha farklı koşullarda yapılması nedeniyle, İş
Kanunu, sanayie ait işlerde gece, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasını yasaklamıştır. Ayrıca
kadın işçilerin gece çalışmaları bazı koşullara bağlanmıştır.

11.4.2. Yıllık Ücretli İzin Hakkı
Anayasadaki dinlenme hakkına dayanarak, yasalarımızda işçiye yıllık ücretli izin hakkı
tanınmış ve İş Kanunu’nda ve de ilgili yönetmelikte bu konu ayrıntıları ile düzenlenmiştir.
Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda da yıllık ücretli izin yer almakta olup, İş Kanunu’na
tabi olmayan çalışanlara uygulanacak olan bu hükümler iş kanunundan biraz daha farklıdır. Biz
konumuz itibarıyla, İş Kanunu’ndaki yıllık ücretli izne ilişkin hükümleri açıklamaya
çalışacağız.
İş Kanununa göre, yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için ilk şart, 1 yıllık çalışma
süresini tamamlamış olmaktır. Ayrıca bu kanun yıllık ücretli izin yerine para ödenmeyeceğini,
çünkü işçinin bu haktan vazgeçemeyeceğini hükme bağlamıştır. İşveren yıllık izni işçiye
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kullandırmak zorundadır. Yıllık ücretli izin süreleri, işçinin kıdemine göre değişmektedir. Bu
izinler;


Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar için 14 gün,



Çalışma süresi beş yıldan fazla, on beş yıldan az olanlar için 20 gün,



Çalışma on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için ise 26 gün olarak belirlenmiştir.

Bu süreler en az olup, iş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine bağlı olarak
arttırılabilir. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. (İ.K.53)
Yıllık ücretli izinin işveren tarafından tek taraflı olarak bölünemeyeceği hükme
bağlanmıştır. Ancak tarafların anlaşması ile yıllık ücretli izin, bir bölümü 10 günden az
olmamak koşulu ile en çok 3’e bölünebilir. İznini başka bir yerde geçirecek olan işçilere,
istedikleri takdirde, bunu belgelemek koşulu ile yolda geçecek süreler için toplam dört güne
kadar ücretsiz izin verilir. İşverenin işçiye verdiği ücretli veya ücretsiz diğer izinlerle, hastalık
veya dinlenme izinleri ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatili, yıllık ücretli izinle iç içe
giremez. Örneğin işçi yıllık izindeyken hastalanıp rapor alırsa, hastalandığı süre yıllık iznine
eklenir. Hafta tatili yıllık ücretli izinden sayılmadığı için, yukarıda belirtilen izin süreleri iş
günüdür. Ayrıca işveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini kayıt altına almak
zorundadır. (İ.K. 56)
Ancak işçi 1 yılı doldurduğunda ve izin hakkı kazandığında, hemen ya da istediği zaman
yıllık iznini kullanamaz. Bu izni kullanması işverenin onayına bağlıdır. Çünkü işveren işlerin
aksamayacağı şekilde, bu izinleri, tüm işçilerin de taleplerini göz önünde bulundurarak ve bazı
önceliklere yer vererek düzenlemek durumundadır. İşçi talebini 1 ay önceden işverene yazılı
olarak bildirmekle yükümlüdür. İzin talebinin yerine getirilmemesi, işçi için fesih hakkı
yaratmaz. Bir işçi, aynı işverenin aynı ya da değişik işyerlerinde aralıklı veya aralıksız çalıştığı
takdirde, yıllık ücretli izne hak kazanmadaki 1 yıllık çalışma zorunluluğunun hesabında tüm
çalışma süreleri birlikte değerlendirilir. Hatta bu birden fazla çalışma döneminde, aynı işverenin
İş Kanunu’na tabi olmayan işyerlerinde işçi çalıştı ise, burada çalıştığı süreler de 1 yılın
hesabında dikkate alınır. (İ.K.54)
Ancak iş sözleşmesi sona erdiğinde, işçinin hak edipte kullanmadığı yıllık ücretli izin
sürelerine ait ücret işçiye son ücreti üzerinden ödenir. (İ.K. 59/1)
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
ayrıca ödenir. (m.57/son) Yılık ücretli izni kullanmakta olan işçi, bu süre içinde başka bir iş
yerinde çalışamaz. Aksi hâlde, kendisine ödenen yıllık izin ücreti, işveren tarafından geri
alınabilir. (İ.K. 58)
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Hâller: İşçinin yıllık ücretli izne hak
kazanabilmesi için 1 hizmet yılını doldurmasında, mutlaka fiilen 1 yıl çalışması gerekmeyebilir.
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Bazı durumlarda işçi çalışmasa dahi, çalışmış sayılır. Bunlar İ.K. ‘nun 55. maddesinde
aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
 İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
(işçinin ihbar süresini 6 hafta aşan süreden fazlası sayılmaz.).
 Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.(doğum öncesi
ve sonrası 8’er hafta)
 İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanuni görev
nedeniyle işe gidemediği günler (en fazla 90 günü sayılır.)


Zorlayıcı nedenle işin tatil edilmesi sonucu, işçinin çalışmadığı sürenin 15 günü,



İş süresinden sayılan süreler(m.66).



Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri,

 Röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım
günlük izinler,
 İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları,
bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre
kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası
kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması
sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
 İşçilerin evlenmelerinde, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının
ölümünde üç güne kadar verilecek izinler,


İşveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ve

 bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin
süresi, bu izne konu olacak 1 yıllık sürenin hesabında çalışılmış olarak sayılır.

11.4.3. Hafta Tatili
İş Kanunu kapsamında, 7 günlük zaman dilimi içerisinde, haftalık çalışma süresini
tamamlayan işçiye 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi zorunlu kılınmıştır. Ve hafta tatili
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği
hükme bağlanmıştır. (m. 46) Haftalık çalışma süresini dolduran işçi, hafta tatilinde çalışırsa,
kendisine ayrıca en az 1,5 günlük fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca o günkü ücretini de alır.
Yani hafta tatilinde çalışan işçinin, gündelik ücretinin 50 lira olduğu düşünülürse, çalıştığı hafta
tatili için işçi 125 lira ücret almaya hak kazanır.
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11.4.4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
Ulusal bayram 29 Ekim ve diğer genel tatil günlerinde (dinî bayramlar, millî bayramlar,
1 Mayıs, yılbaşı gibi), kural olarak çalışılmamakla birlikte, eğer bu günlerde iş yeri faaliyetine
devam ediyorsa, iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde çalışılacağına dair hüküm
olması gerekir. Aksi hâlde iş yerinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde faaliyet
göstermeyeceği kabul edilir. İşyerinde çalışılıyor ise, işçiye çalıştığı için fazla ücret ödenmez.
Ancak o iş yerinde bu günlerde çalışılmadığı hâlde, işçi ya da işçiler tatil yapmayıp çalışıyorsa,
1 günlük daha ücret hak edilir. (İ.K.44 ve 47) Örneğin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
iş yerinde çalışılmazken, günlük ücreti 100 lira olan bir işçi, çalıştığı takdirde 200 lira ücret hak
eder.

11.4.5. Ara Dinlenmesi
İş Kanunu’muzun 68. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesi, günlük çalışma süresinin
ortalama bir zamanında işçinin dinlenmesi için verilen süreyi ifade eder. Uygulamada öğlen
tatili olarak adlandırılan bu süre o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanır. Buna göre
ara dinlenmesi;


Çalışma süresi dört saat veya daha az olan işlerde on beş dakika,

 Çalışma süresi dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil)
olan işlerde yarım saat,


Çalışma süresi yedi buçuk saatten fazla olan işlerde bir saat, olarak verilir.

Ara dinlenmesi süreleri asgari olup, kural olarak aralıksız verilmekte, ancak bu süreler,
iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralıklı
olarak kullandırılabilmektedir. Ara dinlenmeleri, farklı işçi grupları için değişik saatlerde
kullandırılabileceği gibi, tüm işçiler için aynı zamanda olmak suretiyle de belirlenebilir. Ayrıca
ara dinlenmelerini çalışma süresinden sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. (m.68)
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Uygulamalar
İşçi-İşveren ilişkilerinin yasal boyutunun, İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları ile
ilişkisini tekrar okuyunuz ve bir arkadaşınızla bu konuyu tartışarak, kendi görüşlerinizi
belirtiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Çalışana hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenir? Tartışınız.

2. Bir işletme seçerek, iş sözleşmesi örneklerini inceleyiniz ve iş sözleşmesinde
nelerin yer aldığını belirleyiniz.
3. Yakın çevrenizde iş sözleşmesi ile çalışanların fazla mesai yapıp yapmadıklarını
araştırınız.
4.

İhbar süreleri hakkında bilgi veriniz ve bundan kaynaklanan sorunları belirleyiniz.

420

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işçi işveren ilişkilerinin nasıl doğduğunu ve insan kaynakları yönetimi
kavramına nasıl gelindiğini ve dolayısıyla iş hukukunun ortaya çıkışını aktarmaya çalıştık.
İşçi ve işveren kavramlarının ortaya çıkışı ve değişen koşullara göre gün geçtikçe
farklılaşması, bir işverene bağlı olarak çok sayıda işçinin istihdamı, işçi- işveren ilişkilerini de
farklılaştırmış, çok fazla sayıda kişiyi yönetmenin zorluğu karşısında, insan kaynakları
yönetimi, iş hukuku ile beraber gelişmiş ve birçok fonksiyonu bir arada icra eder hâle gelmiştir.
İşte burada biz insan kaynakları fonksiyonlarının yasal çerçeve ile ilişkisini de ortaya koyarak,
bu konudaki farkındalığı arattırmaya gayet ettik.
Daha sonra işçi-işveren ilişkilerinde temel kavramlar olan işçi, işveren, alt işveren, iş
yeri, işletme kavramlarını açıklamaya ve bunlar arasındaki farkları ortaya koymaya çalıştık.
Bu kavramlarla, özellikle alt işveren kavramı ile ilgili sorunları irdeledik. Bu bölümün ana
konusu olan işçi- işveren ilişkilerinin temelini oluşturan iş sözleşmesini açıkladık ve
hukukumuzda yer alan iş sözleşmesinin çeşitli türlerini (belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz
süreli iş sözleşmeleri, sürekli iş sözleşmeleri, süreksiz iş sözleşmeleri, kısmi süreli iş
sözleşmeleri, tam süreli iş sözleşmeleri ve takım sözleşmesi) anlatmaya çalıştık. Ayrıca iş
sözleşmesi yapma ehliyeti olanlar ile, iş sözleşmesi yapılması zorunlu olan kişiler ve iş
sözleşmesi yapmadaki sınırları, iş sözleşmesinin iptali ile geçersizliğini açıklayarak, bu
konudaki farkındalıkları arttırmaya çalıştık. İşçi ve işveren, iş sözleşmesi ile bazı borçlar
yüklenmektedirler. İşçinin(iş görme borcu, işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu, sadakat
borcu, rekabet etmeme borcu, teslim ve hesap verme borcu) ve işverenin (ücret ödeme borcu,
işçiyi koruma borcu, eşit işlem yapma borcu ve diğer borçları) bu bağlamdaki borçlarını
anlatarak, konuyla ilgili bilgilendirmeye çalıştık. İş sözleşmesinin sona ermesi, gerek sosyoekonomik, gerekse bireysel ve kurumsal sonuçlarının önemi nedeniyle işçi, işveren, devlet ve
toplumu çok yakından ilgilendiren bir konudur. Bu bağlamda iş sözleşmesi nasıl sona erer?
Sorusunun cevabını vermeye çalışırken, fesih türlerini ayrıntılı olarak açıkladık ve diğer sona
erme nedenlerini anlattık. Ayrıca belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ayırımını göz önüne
alarak, bunlara göre ayrı ayrı iş sözleşmesinin nasıl sona erdiğini irdeledik. Belirli süreli iş
sözleşmelerinin belirli sürenin bitimi, haklı nedenle fesih (bildirimsiz fesih), tarafların
anlaşması, işçinin ölümü ile; belirli süreli iş sözleşmelerinin ise, bildirimli fesih (geçerli nedene
dayalı fesih), haklı nedenle fesih, tarafların anlaşması, işçinin ölümü ile sona erdiğini belirterek,
bu konuların ayrıntılı açıklamalarına yer verdik.
Burada bildirimli fesih nasıl yapılır? Sorusuna cevap ararken, işçinin kıdemine göre
değişen ve işten çıkması veya çıkarılması durumunda, iş sözleşmesinin fesih tarihinden belirli
bir süre önce karşı tarafa haber vermeyi gerektiren “ihbar sürelerini” açıkladık ve bu sürelere
uyulmaması sonucunda bu döneme ait ücretin tazminata dönüşeceğini (ihbar tazminatı)
belirttik. İş güvencesi kapsamına giren işçiler için (en az 6 ay kıdemi olan ve çalıştıkları iş
yerinde en az 30 kişinin çalıştığı işçiler) getirilen geçerli nedene dayalı feshin, nitelik olarak bir
bildirimli fesih olduğundan, ancak işçiyi işten çıkartmak için ilgili kanunun gerekçelerinde
gösterilen nedenlerden birine dayanmak gerektiğinden bahsettik. Bu nedenleri ve haklı nedenle
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fesihteki, kanunda gösterilen haklı nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Geçersiz ve haksız
feshin sonuçlarını irdeledik. Feshin geçersiz olması hâlinde işçinin işe iade edileceği, işveren
iadeyi kabul etmediği takdirde, bunun sonuçlarını ayrıntılı olarak açıkladık.
İş sözleşmesinin önemli bir sonucu olan kıdem tazminatı ile ilgili bilgilere ayrıntılı
olarak yer verdik. Kıdem tazminatına kimler, hangi koşullarda hak kazanır? Kıdem
tazminatının tavanı nedir? Farklı dönemlerde, farklı ya da aynı işverenin yanında çalışan
kişilerin kıdemi nasıl hesaplanır? Sorularına cevap verdik.
Ayrıca çalışan açışından, çok önemli olan çalışma süreleri ve fazla çalışma ile ilgili
konuları ve bunlardan doğan sorunları, çözümleriyle açıklamaya çalıştık. Gece çalışma süreleri,
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile ilgili bilgi aktardık.
Anayasal bir hak olan yıllık ücretli izinle ilgili açıklamalar yaptık, bu bağlamda işçinin
kıdemine göre değişen izin süreleri, yıllık ücretli iznin nasıl kullanılacağı, izin ücreti gibi
ayrıntılara yer vererek konuyu açıklamaya çalıştık.
Bu bölümde özetle, bireysel işçi-işveren ilişkilerine ait konuları ve bunlarına İnsan
Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilişkisine de değinmek suretiyle açıklanmaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kısmi çalışma süreli bir iş sözleşmesi türüdür?
a) Geçici iş ilişkisi
b) Takım sözleşmesi
c) Çağrı üzerine çalışma
d) Süreksiz iş sözleşmesi
e) Sürekli iş sözleşmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi işçinin, iş sözleşmesinin bitiminden sonra devam eden
borcudur?
a) Sadakat borcu
b) Rekabet etmeme borcu
c) İş görme borcu
d) Teslim ve hesap verme borcu
e) İşverenin talimatlarına uyma borcu
3) 4 yıllık kıdemi olan işçinin göz altına alınması durumunda iş sözleşmesi işveren
tarafından; …………
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 2 hafta sonra feshedilebilir.
b) 4 hafta sonra feshedilebilir.
c) 6 hafta sonra feshedilebilir.
d) 8 hafta sonra feshedilebilir.
e) 10 hafta sonra feshedilebilir.
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4) İşveren doğum yapan kadın işçiye, isteği üzerine; en çok ………….
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 1 yıl ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
b) 6 ay ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
c) 3 ay ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
d) 45 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
e) 60 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
5) Hafta sonu tatilinde çalışan işçiye ücreti; ……………..
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) %50 fazlasıyla ödenir.
b) %100 fazlasıyla ödenir.
c) %150 fazlasıyla ödenir.
d) % 200 fazlasıyla ödenir.
e) % 300 fazlasıyla ödenir.
6) Bir işçi için yıllık azami fazla çalışma süresi; …………..
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 150 saattir.
b) 190 saattir.
c) 230 saattir.
d) 270 saattir.
e) 290 saattir.
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7) İşçi haklı nedenle işten çıktığında, işveren ona aşağıdakilerden hangi tazminatı
ödemek zorundadır?
a) Kötü niyet tazminatı
b) Maddi ve manevi tazminat
c) 1 yıllık kıdemi varsa, kıdem tazminatı
d) İhbar tazminatı
e) İşe iade tazminatı
8) Bir işçi günde en çok; ……………..
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 7.5 saat çalıştırılabilir.
b) 8 saat çalıştırılabilir.
c) 9 saat çalıştırılabilir.
d) 10 saat çalıştırılabilir.
e) 11 saat çalıştırılabilir.
9) İşe iade davasını kazanan işçi; ……………
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 1 ay içinde, çalışmak için işverene başvurmak zorundadır.
b) 10 gün içinde, çalışmak için işverene başvurmak zorundadır.
c) 15 gün içinde, çalışmak için işverene başvurmak zorundadır.
d) 2 ay içinde, çalışmak için işverene başvurmak zorundadır.
e) 3 ay içinde, çalışmak için işverene başvurmak zorundadır.
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10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşçi istemediği takdirde, denkleştirme süresi uygulanmaz.
b) Haklı nedene dayalı olarak işveren tarafından yapılan fesihlerde, işçi kıdem
tazminatına mutlaka hak kazanır.
c) Olağanüstü fazla çalışmalarda, işveren işçiye fazla çalışma ücreti ödemek
zorundadır.
d) Yıllık ücretli iznini kullanmayan işçiye, kullanmadığı döneme ait izin parası, iş
sözleşmesi sona erdikten sonra ödenir.
e) Belirli süreli iş sözleşmeleri haklı nedenle feshedildiğinde, yapılan feshin haksız
olduğu mahkeme tarafından tespit edilirse, sözleşme kaldığı yerden devam eder.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)b, 5)c, 6)d, 7)c, 8)e, 9)b, 10)b
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12. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ



Bu bölüm Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Endüstri İlişkileri Sistemi ve Bu Sistemin Unsurları, Sistemin Tarihsel Gelişimi
12.2. Sendikalar ve Hukukumuzdaki Yasal Düzenlemede Yer Alan Sendikaların
Kuruluşu, Organları, Faaliyetleri ve Sendika Üyeliği
12.3. Toplu Pazarlık Süreci
12.4. Toplu İş Sözleşmesinde Ehliyet ve Yetki
12.5. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması ve Uygulanması
12.6. Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Mekanizmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Birlik, federasyon, konfederasyon kavramlarını açıklayınız.

2.

Sendikaların kurulabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

3.

Toplu iş sözleşmesi ne demektir? Türleri nelerdir? Açıklayınız.

4.

Grev ve lokavt yasak olduğu işler nelerdir? Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Endüstri İlişkileri
Sistemi

Endüstri ilişkileri sisteminin ne
demek olduğunu, onu oluşturan
unsurları ve tarihsel gelişim
içinde endüstri ilişkileri sistemini
öğrenebileceksiniz.

Endüstri ilişkileri sistemi ile
ilgili kitap ve
makalelerinyazının okunması
suretiyle, bu konudaki
bilgilerinizi geliştirilebilirsiniz.

Sendikalar

Sendikalar kavramını, türlerini,
sendikaların kuruluş
prosedürünü, faaliyetlerini ve
sendika üyeliği koşullarını
anlayabileceksiniz.

Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu, ilgili
yazının okunmasıve tartışılması
suretiyle bu konudaki
bilgilerinizi geliştirilebilirsiniz.

Toplu Pazarlık
Süreci

Toplu pazalık prosedürünün
işleyişini öğrenebilecek ve toplu
iş sözleşmesinin nasıl yapıldığını
kavrayabileceksiniz.

Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu, ilgili
yazının ve ilgili Yargıtay
kararlarının okunması, yapılmış
toplu iş sözleşmelerinin
incelenmesi suretiyle bu
konudaki bilgilerinizi
geliştirilebilirsiniz..

Toplu İş
Uyuşmazlıkları ve
Çözüm Yolları

Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl
ortaya çıktığını ve türlerini
öğrenebilecek ve Toplu iş
uyuşmazlıklarının nasıl
çözüldüğünü anlayabileceksiniz.

Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu, ilgili
yazının ve ilgili Yargıtay
kararlarının incelenmesi
suretiyle bu konudaki
bilgilerinizi geliştirilebilirsiniz.

Konu
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Anahtar Kavramlar
 Endüstri ilişkileri sistemi: İşçi, işveren ve devletten oluşan, çalışma ilişkilerini
düzenleyen sistem.
 Sendika: İşçi ve işverenlerin çalışma ilişkilerindeki hak ve çıkarlarını korumak ve
geliştirmek üzere kurdukları örgütler.
 Toplu pazarlık: İşçi kuruluşları ile işveren veya işveren kuruluşları arasında belli
bir dönemdeki çalışma koşullarını belirlemek için yürütülen faaliyetler.


Grev: İş uyuşmazlığının çözümü için, işçilerin topluca işi bırakmaları.
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Giriş
Günümüzde endüstri ilişkileri insan kaynakları yönetiminin önemli bir fonksiyonu
hâline gelmiştir. İşletmeler insan kaynaklarını yönetirken, endüstri ilişkilerine ilişkin toplumun
benimsediği model ve buna bağlı olarak oluşturulan yasal çerçeve içinde hareket etmek
durumundadırlar.
Endüstri devrimi öncesinde, usta-kalfa-çırak ilişkisi biçiminde düzenlenen işçi-işveren
ilişkileri, bu devrimin sonuçlarına bağlı olarak, bir işverenin yanında çok sayıda işçinin
çalışmaya başlamasıyla, değişmiş ve çalışma yaşamı farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu çerçevede
doğan ihtiyaçlar karşısında, işçiyi koruyucu çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.Bir önceki
bölümde belirtildiği üzere, devlet, çalışma yaşamında gelişmeler doğrultusunda öncelikle
bireysel düzeyde ortaya çıkan iş ilişkilerine temel konularda(asgari ücret, çalışma saatleri, kadın
ve çocuk işçilerin korunması) müdahale etmiştir. Ancak çalışanlar tarafından yeterli
görülmeyen bu düzenlemeler, işçilerin birlik olmak ve sendika kurmak istemeleri ile farklı bir
boyuta taşınmıştır.
Ancak, ilk olarak yapilan bireysel alandaki işçi-işveren ilişkilerine ilişkin düzenlemeler,
yetersiz kalmiş, işçiler ortak hak ve çikarlarini korumak için birlik olmak, istemişler ve bunun
için çeşitli mücadeleler vermeye başlamişlardir. Zaman zaman olumsuz olaylara sahne olan
işçilerin bu mücadeleleri, bazen birlik oluşturmalarina izin verilmesi, bazen de koalisyon
yasaklari ile bu hareketlerin engellenmesi ile sonuçlanmiştir. Neticede işçilere birlik oluşturma
serbestisi getirilmiş, böylelikle toplu iş hukukunun temelleri atilmiştir. Daha sonra işçilerin
sendikal haklara sahip olmaları, birçok ülkede demokratikleşmenin bir gereği olarak kabul
edilmiştir ve bu ülkeler toplu düzeydeki işçi-işveren ilişkileri ile ilgili yasal düzenlemelere yer
vermiştir. Endüstrinin gelişmesiyle birlikte, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bu
düzenlemeler daha kapsamlı hâle getirilmiştir.
Bu bölümde ilk olarak tarihsel gelişimi ile birlikte endüstri ilişkileri sistemi kavramı,
sistemin tarihsel gelişimi, ele alınmış, daha sonra sendikalar ve ülkemizdeki yasal çerçevede
sendikaların kuruluşu, organları, faaliyetleri, sendika üyeliği ve sendikaların sona ermesi
açıklanmıştır. Devamında sendikaların başlıca faaliyeti olan toplu pazarlık sürecine
odaklanılarak, toplu iş sözleşmesinde ehliyet, yetki, toplu iş sözleşmesinin yapılması ve
uygulanması ile toplu iş uyuşmazlıklarını çözüm mekanizmaları üzerinde durulmuştur.
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12.1. Endüstri İlişkileri Kavramı ve Tanımı
Endüstri ilişkileri kavramı ilk olarak 1912 tarihinde, ABD’nde Kongre tarafından
çalışma hayatı ile ilgili olarak kurulan bir komisyonun adı olarak kullanılmıştır. Oldukça eski
bir kavram olmasına karşın, bugüne kadar, genel olarak benimsenen bir endüstri ilişkileri tanımı
mevcut değildir. Özellikle son yıllarda endüstri ilişkileri yerine “çalışma ilişkileri” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma ilişkileri bireysel ve toplu düzeyde işçi-işveren ilişkilerini
düzenleyen bir disiplin olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda, endüstri ilişkilerinin her iki
düzeydeki işçi-işveren ilişkilerini kapsadığını söylemek mümkün görünmekle beraber, endüstri
ilişkileri daha ziyade toplu iş ilişkilerini içeren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

12.2. Endüstri Devriminin Öncesi ve Endüstri Toplumuna Geçiş
Endüstri devrimini oluşturan sebepleri ve bunun sonrasında oluşan işçi-işveren
ilişkilerini daha iyi anlayabilmek için, endüstri devrimi öncesindeki ekonomik, sosyal ve siyasal
yapı ile çalışma hayatını kısaca açıklamak gerekir.
Endüstri devriminin başladığı kabul edilen İngiltere ve bunu izleyen Almanya, Fransa,
Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerinde ortaçağda feodal bir devlet yapısının var olduğu
bilinmektedir. O yıllarda bu ülkelerde sınıfsal ayırım esasına dayanan (asiller, rahipler ve
köylüler ve köleler) bir toplumsal yapı varlığını sürdürmekte idi.
Feodal yapıyı oluşturan asillerin(derebeylerinin) arazilerinde, kapalı bir ekonomik
sistem içinde gerçekleştirilen üretim ve tüketim, dışarıya fazla ihtiyaç duymadan bu arazide
yaşayanların hayatlarını devam ettirmelerine olanak vermekte ve kapalı sistem içinde ekonomik
ve toplumsal hayat devam etmekte idi. Köylüler çalışan kesimi oluşturmakta ve bunlar daha
çok tarıma ve de el sanatlarına dayalı ekonomik yapı içerisinde, derebeyine bağlı bir yaşam
sürdürmekteydiler. Derebeyleri ise köylüleri dış tehlikelere karşı korumakta ve onların
barınma, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlarını sağlamaktaydı. Şehirlerde ise, lonca olarak
bilinen esnaf birlikleri ekonomide önemli bir yer kaplamaktaydı. O dönemde işçi-işveren
ilişkilerinin temelini ise, loncalardaki usta-kalfa-çırak ilişkileri oluşturmaktaydı.
Hızlı nüfus artışı, coğrafi keşifler ve buna bağlı olarak yeni ticaret yollarının ortaya
çıkışı ile ekonomik ve toplumsal yapıda değişiklikler olmaya başlamış ve yavaş yavaş mal
değişimi yerine para ekonomisine geçişle birlikte, burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıfın
paraya hakim olması sonucunda, kapital birikimi sağlanmış, yaşam kırsal kesimden kentlere
doğru kaymıştır.
Bu durum asiller ve rahipler eski güçlerini kaybetmelerine ve feodal yapının çökmesine
neden olmuştur. Özellikle buharlı makinanın icadıyla, kitle üretimi yapılmaya başlanmış ve
böylelikle sanayileşme hareketi gerçekleşmiştir. Sanayileşme ile birlikte, loncalara dayalı
ekonomik sistem giderek önemini kaybetmeye başlamıştır. Feodal devlet yapısının yerini,
merkezi devlet yapısı almaya başlamış ve bu değişiklikler, işçi-işveren ilişkilerinde yeni bir
dönemin başlamasına neden olmuştur.
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Endüstri devrimi ile birlikte gerçekleşen kitle üretimi bir işverenin yanında, çok fazla
sayıda işçinin istihdam edilmesini gerektirmiştir. Endüstri devrimi öncesinde usta-kalfa-çırak
ilişkisi şeklinde olan ve fazla bir sorun arz etmeyen işçi-işveren ilişkileri, karmaşık bir hâl
almaya başlamıştır.
Liberal ekonomi düşüncesinin hâkim olduğu bu devirde, liberalizmin gereği olarak işçi
ve işverenlerin iş sözleşmesini serbest iradeleriyle kurulması esası benimsenmiş, uzun yıllar
devletin müdahalesi olmaksızın süren bu ilişkiler, toplumsal sağlığı tehdit eden bir durum arz
etmeye başlamıştır.
Bunun sonucunda işçiler olumsuz çalışma koşullarından kurtulmak amacıyla, birlik
oluşturmak, dernek kurmak için mücadele vermeye başlamışlardır. Devletin işçi-işveren
ilişkilerine müdahalesi gereği ortaya çıkmış ve ilk bölümde ifade edildiği üzere, uzun çalışma
süreleri, sefalet ücreti ve kadın ve de çocuk işçilerin de kötü koşullarda çalıştırılmasına ilişkin
önlemler alınmış ve böylelikle bireysel düzeyde işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin
ilk adımlar atılmıştır.
Bu düzenlemeler yeterli olmamış, işçiler birlik oluşturmak ve bu yolla çalışma
koşullarını iyileştirmek için mücadeleler vermeyi sürdürmüşlerdir. Fakat işçilerin dernek
kurma, birlik oluşturma çabalarına sıcak bakılmamış, hatta bunu önleyici düzenlemeler
yapılmıştır. Buna bağlı olarak, çalışma hayatındaki düzenlemeler de değişmiş ve gelişmiş,
endüstri ilişkileri sistemi farklı bir boyut kazanmıştır.
Sanayi devriminin gerçekleşmesi kitle üretimine ve buna bağlı olarak sanayinin
gelişmesi, işletmelerin büyümesine, farklı işletme fonksiyonlarının ortaya çıkmasına,
çalışanların uzmanlaşmasına, karlılık, verimlilik, rasyonellik gibi ilkelerin benimsenmesine,
neden olmuştur. Bununla beraber ortaya çıkan endüstri toplumu, iş gücünün niteliklerinin, işçiişveren statülerinin ve istihdam türlerinin farklılaşması sonucunu doğurmuştur.

12.3. Endüstri İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
İşçi hareketlerinin gelişmesi öncelikle lonca teşkilatına, sonra endüstri devrimine
bağlanabilir. Loncalarda çalışan kalfalar, o devirde kendilerine daha iyi iş koşulları sağlamak
ve zanaatlerini serbestçe yapabilmek için, örgütlenmeye başlamışlar ve bu amaçlarını
gerçekleştirebilmek için, grev olarak nitelendirilen, topluca iş bırakma eylemlerine
başvurmuşlardır. Endüstri devriminin başlaması ile el ve el sanatları ile geçimini sağlayan işçi
tipinin yerini, çok sayıda işçinin bir arada tek bir işverene bağlı olarak çalıştığı, kitle üretiminin
gerçekleştirildiği ve sınıf bilincinin gelişmeye başladığı işçi tipi almıştır.
Sanayinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan işçi toplulukları, işveren karşı güç
kazanmak için, birlik olmak gereğini duymaya başlamışlardır. Bugünkü anlamda sendikacılığın
ortaya çıkışının, işçilerin, işverenle güçlerini eşitleme amacına bağlı olduğu söylenebilir.
Klasik sendika teorisinin temel dayanaklarından biri, işçi tarafı ile işveren tarafı
arasında çalışma koşullarının belirlenmesinde pazarlık gücünün eşitlenmesidir. Çünkü
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işçi-işveren arasında ekonomik anlamda dolayısıyla pazarlık gücü olarak mutlak bir
eşitsizlik söz konusudur. Sendikaların ortaya çıkması ise, bu durumu tamamen
değiştirmektedir.
Sendikacılığın gelişmesi ile sanayinin gelişmesi birbirleri ile yakından ilgilidir.18.
yüzyılda, sanayinin gelişmesi sırasındaki liberal ekonomi düşüncesi, işçi ve işverenlerin
çalışma koşullarının hiçbir müdahale olmadan düzenlenmesi esasını öngörmüş ve işçilerin
birlik olma, dernek kurma özgürlüğüne imkân vermemiştir. İşçi arz ve talebindeki dengesizliğin
işçiler aleyhine olması ile yaşanan yoğun işsizlik, işçilerin işverenle pazarlık gücünü yok
ederken, bir yandan da olumsuz çalışma koşulları, işçi sınıfını gittikçe güçsüzleştirmiştir.
İşveren karşısında hak ve çıkarlarını koruyabilmek için işçiler,
mücadele vermeye
başlamışlardır.
Sendikalaşma hakkının kazanılmasına götüren gelişim süreci üç aşamada
gerçekleşmiştir. Önce devletler işçilerin birleşmelerine karşı çıkmış ve bu örgütlenmeyi
yasaklamış, sonraları bu hareketlere göz yummuş, 3. aşamada ise, sendikalaşma hakkını
tanımıştır. Bu süreci izleyen endüstri devriminin başladığı başta İngiltere olmak üzere Avrupa
ülkelerinde, endüstri ilişkilerinin tarihçesine kısaca değinmekte fayda vardır.
İngiltere: İngiltere endüstri devriminin burada ortaya çıkmasıyla başlayan işçi
hareketleri nedeniyle, sendikal hakların doğmasına ve gelişmesine sahne olmuştur. Bu ülkede
18. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan sendikalar 19. yüzyılın liberal anlayışının,
sendika özgürlüğüne karşı olması nedeniyle önlenmeye çalışılmıştır. İngiltere’de ilk kez
sendikal hakların 1824 yılında tanındığı görülmektedir. Bu ülkede 1890’lı yıllarda sendikal
haklar açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1913 yılında Sendikalar Kanunu yürürlüğe
girmiş, ancak 1920 yılındaki başka bir yasa ile bazı işkollarında grev ve lokavt yasaklanmıştır.
1974 yılında yürürlüğe giren Sendika ve İş Uyuşmazlıkları Yasası ve bu yasada düzenleme
yapan 1976 tarihli yasa ile sendikal haklar geliştirilmiştir.
Fransa: Fransa’da da sanayi devrimine paralel olarak, işçi hareketleri yoğunlaşmıştır.
Bunun sonucunda 1791 tarihli Le Chapelier Yasası ile sendikalar yasaklanmıştır. 1830’dan
sonra grevler artmıştır. 1848 yılı ise, sendikal haklar açısından bazı gelişmelere başlangıç teşkil
etmiş, işçilere dernek kurma ve birleşme hakkı verilmiştir. Fransa’da sendikaları yasal zemine
oturtan ilk kanun 1864 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1871’den sonra sendikal haklar üzerinde
baskılı dönem yeniden başlamış, bu hakların belli ölçüde yeniden yasal zemine oturtulması
ancak 1884’ de mümkün olabilmiş ve işçilere önceden izin almadan sendika kurma hakkı
tanınmıştır. Bu ülkede sendikalar hakların güvenceli olarak sağlanması 2. Dünya Savaşı’nın
sonrasında gerçekleşmiştir. 1946 ve 1958 yıllarındaki 4. ve 5. Cumhuriyet Anayasası sendikal
hakların toplumda önemli bir konuma gelmesine temel oluşturmuştur.
Almanya: Almanya da endüstri devriminden sonra uzun süreli işçi hareketlerine sahne
olmuş ve 1794 yılında dernek kurma özgürlüğü getirilmiş, ancak sendikalar yasaklanmıştır.
Bu ülkede ilk sendikal hareketler 1840’lı yıllarda başlamıştır. Sendikalar başlangıçta
yasaklara rağmen kurulmuş ve faaliyet göstermişlerdir. Sendikal hakların ilk kez tanınması,
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1869 yılında çalışma mevzuatı ile ilgili düzenlemelerle sağlanmıştır. Bu bağlamda, genel
çerçeve itibarıyla sendika özgürlüğü meşru bir hak olarak kabul edilmiştir. 1878 yılında
yürürlüğe giren kanun ile sendikalar baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Ancak 1890’lardan
itibaren sendikal hareket güç kazanmaya başlamıştır ve 1920’de işçi komitelerinin, işçilerin
meşru temsilcileri olduğu kabul edilmiştir. Nazi dönemi sırasında, sendikalar çok baskı
görmüşlerdir. Bu dönemden, yani 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 1947 yılında sendikalar
örgütlenmeye başlamışlar ve 1949 yılında kabul edilen yeni Anayasa sendikaların
meşrulaşması için temel oluşturmuştur.

12.3.1. Ülkemizde Sendikaların ve Toplu İş İlişkilerinin Tarihsel
Gelişimi
Ülkemizde sendikacılığın gelişimi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak
üzere iki kısımda incelenebilir.
Osmanlı döneminde çalışma ilişkilerinin loncalarla başladığı kabul edilebilir. Ancak,
burada batıdaki gibi, işçi örgütleri hemen ortaya çıkmamıştır. Bunun nedeni sanayileşme
hareketinin, batıya göre geç kalmış olmasına bağlanabilir. Sanayinin gelişmemesi sendikal
örgütlerin oluşumunu da geciktirmiştir. Ancak, 1830 yılından itibaren kurulmaya başlayan
küçük fabrika ve imalathanelerde, bazı işçi hareketleri olduğu bilinmektedir. Bunlara karşılık
1845’de Polis Nizamnamesi ile işçilerin dernek kurmaları ve işlerini terk etmeleri
yasaklanmıştır. Bununla beraber, 1863, 1865 ve 1869’da bazı yasalarla maden işçilerinin iş
koşulları düzenlenerek, işçilerin lehine bazı kurallar getirilmiştir.
Bu dönemde, ilk medeni kanun olan ve1877 yılında çıkartılan Mecelle’de işçi-işveren
ilişkilerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Osmanlı döneminde sendikacılık hareketinin 1871 yılında Ameleperver
cemiyetinin kurulmasıyla başladığı görüşü kabul görmektedir. Ancak bu cemiyet, işçilere
yardım amacı güden bir hayır kurumu niteliği taşımaktadır.1895’de ise, Osmanlı Amele
Cemiyeti kurulmuştur. Tarihsel gelişim sürecinde bu alandaki en önemli yeri 1909 yılında
çıkartılan, Tatil-i Eşgal Kanunu almaktadır. Bu kanun, kamu eliyle kurulan işyerlerinde
sendika kurulması yasaklamış, ancak aynı yılda çıkarılan “Cemiyetler Kanunu” bu
konuda serbestlik getirmiştir.
Cumhuriyet döneminde; ülkemizde sendika hakkının çıkış noktası 1924 Anayasası ile
sağlanan toplanma ve dernek kurma hakkı ile tanınmış olduğu belirtilse de, 1938 yılında
çıkarılar Cemiyetler Kanunu ile sınıf esasına dayanan cemiyet kurmak yasaklandığı için, bu
hakkın geri alındığı görülmektedir. Ülkemizde, sendikalaşma hakkı dolayısıyla sendika
kurmaya olanak veren ilk yasa 1947 tarihli İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri
Hakkında Kanun ile sağlanmıştır. Ancak bu kanun toplu iş sözleşmesi hakkı, özellikle toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümünde işçi ve işverenlere grev ve lokavt hakkı tanımamıştır.
1961 Anayasa’sının getirdiği demokratik haklar çerçevesine bağlı olarak 1963 yılında
çıkartılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmeleri Grev ve Lokavt
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Kanunu ile işçilere toplu sözleşme ve grev yapma hakkı tanınmıştır. Ancak 1980 yılında askeri
yönetim döneminde bu haklar askıya alınmış ve 1982 de yapılan Anayasa ve sivil yönetime
geçişle birlikte, 1983 yılında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmeleri Grev ve Lokavt Kanunu ile bu haklar tekrar sağlanmıştır. 2012 yılına kadar
yürürlükte kalan bu yasaların, bir ok kez değiştirilmesi gündeme gelmiş ve sonunda bu 2 kanun
yürürlükten kaldırılarak, hem sendikal hem de toplu pazarlık haklarının bir arada toplanarak
düzenlendiği 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu yürürlüğe girmiştir.

12.4. Genel Olarak Sendika Kavramı ve Tanımı
Kelime olarak, sendika kavramı ve örgüt olarak sendika olgusunun aslı dış kaynaklıdır.
Sendika deyince ilk olarak akla, işçilerin oluşturdukları örgütler gelmekle birlikte, bu kavram
birçok ülkede hem işçi hem de işveren kuruluşlarını ifade etmektedir. Sendikalar, üyelerinin
hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurulmuş olan örgütlerdir. Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesi sendikayı, “işçilerin veya işverenlerin çalışma
ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7
işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır.

12.4.1. Sendika Türleri
Sendika türlerine kısaca göz atacak olursak, bunları öncelikle üyelerine göre, işçi ve
işveren sendikaları olmak üzere 2 grupta toplayabiliriz. İşçi sendikaları, işçiler tarafından, kendi
çalışma yaşamındaki koşullarını korumak ve iyileştirmek amacıyla, işveren sendikaları ise
işverenler tarafından aynı amaçla kurulan sendikalardır. Ayrıca sendikaları örgütlenme
düzeylerine göre; ilk kademe kuruluşları ve üst kuruluşlar olarak 2 grupta toplamak
mümkündür. Bu 2 grupta kendi içlerinde alt gruplara ayrılmaktadır. Aşağıdaki bunları kısa
açıklamaya çalışalım.
İlk kademe Kuruluşları:
İlk kademe kuruluşları; meslek sendikaları, iş yeri sendikaları ve işkolu sendikaları
olmak üzere 3 grupta ele alınabilir.
Meslek sendikaları; adından da anlaşılacağı üzere, aynı mesleğe mensup olan kişiler
tarafından kurulan sendikalardır. Meslek sendikaları günümüzde, bir iş yerinde çok sayıda
mesleğe mensup olan kişilerin çalışması nedeniyle, fonksiyonlarını yitirmiştir.
İş yeri sendikaları ise; aynı iş yerinde çalışan işçiler tarafından kurulan sendikalardır.
Üyeleri sadece o iş yerinde çalışan işçilerden oluşmaktadır.
İşkolu Sendikaları da; benzer işlerin gruplandırılarak oluşturuldukları işkollarında,
aynı işkoluna mensup işçiler tarafından kurulan sendikalar olup, üyeleri o işkolunda çalışan
işçilerdir. İşkolu sendikası o işkolunda çalışan tüm işçileri üye olarak kabul edebilir. Ülkemizde
20 tane işkolu vardır. Bunların neler olduğu yeni S.T.İ.S. K’na EKLİ Olarak gösterilmiştir.
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Üst Kuruluşlar
Birlik ve Federasyon: Birlikler, Farklı işkolunda faaliyet gösteren işkolu sendikalarının
bir bölge ya da şehir dâhilinde örgütlendiği üst kuruluşlardır. Federasyonlar ise, aynı işkolunda
faaliyet gösteren yerel sendikaların bir araya gelerek, bir bölge ya da ülke çapında
örgütlenmesiyle meydana gelen üst kuruluşlardır. Ülkemizdeki yasal düzenleme birlik ve
federasyonların oluşumuna izin vermemektedir.
Konfederasyon: Farklı işkollarında kurulu işkolu sendikalarının ülke çapında
örgütlenmesi sonucu ortaya çıkan kuruluşlardır. Ülkemizdeki yasal düzenleme üst kuruluş
olarak sadece konfederasyonların kurulmasına olanak tanımaktadır. S.T.İ.S.K.’nu 2. maddesi,
ile en az 5 işkolu sendikasının bir araya gelmesi ile konfederasyon oluşturabileceğini hükme
bağlamıştır.

12.4.2. Sendika Özgürlüğü
“Genel olarak çağdaş sendikacılığın temelini sendika özgürlüğü oluşturmaktadır”.
Çağdaş devlet anlayışında, özgürlükler, genel olarak devlet dışında, bireylere herhangi bir
baskıya maruz kalmadan, serbestçe hareket edebilme olanağı veren temel haklar olarak kabul
görmektedir”. Buna bağlı olarak, Sendika özgürlüğü günümüzde birçok ülkedeki yasal
düzenlemelerde temel bir hak olarak kabul edilmektedir.
Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde sendika özgürlüğü, birbirinden ayrılmaz iki
özgürlüğü, yani bireysel ve toplu özgürlüğü kapsayan bir olgudur.
Sendika özgürlüğü, öncelikle çalışana özgü olarak tanınmıştır. Ancak bu özgürlüğün
sağlanması ve korunması, sendikanın korunmasına ve varlığını sürdürmesine bağlı olduğundan,
bu konuyu da içermektedir.
Genel olarak, “sendika özgürlüğü, çalışanların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel
durumlarını korumak ve geliştirmek amacıyla sendika kurma, sendikalara girme ve sendikadan
çıkma, kısaca sendika hâlinde birleşme (koalisyon özgürlüğü) serbestisi olarak anlaşılır”.
Ülkemizde de sendika özgürlüğü Anayasa ile güvencesi altına alınmış temel bir haktır.
Yukarıda da sözü edildiği gibi, sendika özgürlüğü “bireysel sendika özgürlüğü ve toplu
sendika özgürlüğü olmak üzere iki şekilde ele alınabilir.
Bireysel sendika özgürlüğü; “gerçek kişilerin bireysel olarak sahip oldukları ve
yararlandıkları sendika özgürlüğünü ifade eder”. Bu özgürlük pozitif ve negatif sendika
özgürlüğü olmak üzere ayrılabilir. Pozitif sendika özgürlüğü: sendika kurma, istediği sendikaya
üye olma ve üyelikte kalma hakkı olarak ifade edilebilir. Negatif sendika özgürlüğü: sendikaya
üye olmama, istediği zaman sendikadan çıkma hakkı olarak belirtilebilir. Nitekim ülkemizde
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun 25. maddesi “İşçilerin işe alınmaları; belli bir
sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten
çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz”
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(f.1) hükmüne yer vererek bu özgürlükleri güvence altına almıştır. Ayrıca işverenin sendikaya
üye olan işçilerle, sendika üyesi olmayanlar arasında, çalışma koşullarının uygulanması ve iş
sözleşmesinin sona ermesi bakımından herhangi bir ayırım yapamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu durumda işçiye 1 yıllık ücretinden az olmamak koşulu ile tazminat ödeneceği kanunda
belirtilmiştir. (S.T.İ.S.K. 25/4,5)
Toplu Sendika Özgürlüğü, “bir sendikal kuruluşun örgüt olarak sahip olduğu hakları
içerir”. Yani toplu sendika özgürlüğü, sendikaların kendi varlıklarını ve faaliyetlerini, devlete,
kendi üyelerine, üçüncü kişilere ve kuruluşlara karşı korumasıdır.
Nitekim, sendika özgürlüğü, hem bireysel, hem de toplu sendika özgürlüğünü yansıttığı
zaman, amaca uygun bir mana kazanacak ve fonksiyonunu yerine getirecektir.

12.4.3. Sendikaların Kuruluşu ve Organları
12.4.3.1. Sendikanın Kuruluşu
Sendika özgürlüğünün bulunduğu toplumlarda sendikalar serbestçe kurulabilir.
Ülkemizdeki mevcut sendikalar yasası, sendikaların bu kanundaki kuruluş usul ve esaslarına
uyarak önceden izin almadan kurulabileceğini ve ancak kuruldukları işkolunda faaliyette
bulunabileceklerini hükme bağlayarak, bu durumu teyit etmiştir. Sendikanın kurulabilmesi için
en az 7 kişi olması gerekir (S.T.İ.S.K. 2,3).
Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. Bu işçilerin ya da işverenlerin, istediği
sendikaya üye olma özgürlüğünün gereği olan sendika çokluğu ilkesinin bir sonucudur.
Sendika dilekçeye ekli olarak sendika tüzüğünün kurulacakları ilin Valiliği’ne vermeleri
ile kurulmuş olur. Ayrıca kurucuların kurucu olma koşullarına sahip olduklarına dair yazılı
beyanları da dilekçeye eklenir (S.T.İ.S.K. 7/1).
İşçi sendikası kurucusu olabilmek için, fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak dışında
hiçbir husus aranmamaktadır. Ancak ilgili yasada 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından
birinden mahkûmiyeti bulunanların sendika kurucusu olamayacağı belirtilmiş bulunmaktadır
(S.T.İ.S.K. 6/1).
İşveren sendikaları da işçi sendikaları gibi işkolu esasına göre, o işkolunda faaliyet
gösteren işverenler tarafından kurulur. İşveren sendikasının kurucusu tüzelkişi ise, bunu temsil
eden gerçek kişinin de işkolunda fiilen çalışma şartı hariç, işçi sendikası kurucuları için aranan
tüm şartlara sahip olması gerekir (S.T.İ.S.K. 6/2).
Sendikanın kurulması için ilgili belgelerin valiliğe verilmesiyle tüzel kişilik kazanan
sendikanın, tüzük ve kurucuların listesi 15 gün içinde Bakanlığa gönderir, Bakanlık ise;
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kuruluşun adını, merkezini ve tüzüğünü on beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan eder
(S.T.İ.S.K. 7/2).
“Tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının
tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş şartlarının sağlanmadığının anlaşılması
hâlinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini ister. Bu süre
içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmemesi hâlinde, Bakanlığın veya ilgili valiliğin
başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek üç iş günü
içinde kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya
eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir” (S.T.İ.S.K. 7/3).

12.4.3.2. Sendikaların Organları
Sendikalar faaliyetlerini organları aracılığı ile yerine getirirler. Sendikalar Kanunu’nda
sendikaların oluşturmakla yükümlü oldukları organlar; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme
kurulu ve disiplin olarak belirlenmiştir. “Bu organlardan genel kurul dışında kalanların üye
sayıları üçten az dokuzdan fazla; konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten
az yirmi ikiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye sayıları üçten az beşten
fazla olamaz. Genel kurul dışındaki organlara asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir”
(S.T.İ.S.K. 9/1).
Sendikalar ihtiyaç duydukları takdirde başka organlar da kurabilirler ancak zorunlu
organların görevlerini bu organlara devredemezler (S.T.İ.S.K. 9/2).
Genel kurul sendikaların en üst düzeyde ve en geniş yetkiye sahip olan organıdır. Üye
veya delegelerden oluşur. Olağan genel kurul toplantısı, en geç 4 yılda bir yapılır. Sendikaların
diğer zorunlu organlarının üyeleri, genel kurula delege olarak katılır. Delege seçimine ilişkin
usul ve esaslar sendika tüzüğünde belirtilir. Diğer zorunlu organlara üye seçimi seçimi, tüzükle
ilgili değişiklikler, yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve bu kurulların
ibra edilmesi, bütçenin görüşülmesi ve kabulü, taşınmaz malların alınması, satılması,
konfederasyonlara, uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üye olma veya üyelikten çıkma,
şube açmak, kapamak veya birleştirmek, başka sendika veya konfederasyonlarla birleşme,
sendikanın feshi ve yasal düzenlemede yer alan diğer işlemlerin yapılması gibi konular genel
kurulun görev ve yetki alanı içinde yer alır. Yönetim Kurulu: Bu kurul sendikaların zorunlu
organlarından biridir. Sendika, yönetim kurulu aracılığı ile hak ve borçlarını yerine getirir.
Kuruluşu yasalar ve tüzük çerçevesinde yönetir ve temsil eder. Yönetim kurulları, kanunlar ve
sendika tüzüğüne bağlı kalarak, sendikanın temsil edilmesi ve yönetilmesi, sendikanın gelir ve
giderlerine dair işlemlerin yapılması ve bütçenin hazırlanması, malvarlığının yönetilmesi
faaliyetlerini yerine getirir (S.T.İ.S.K. 11/1 g, h, ve 12/5).
Disiplin Kurulu: Sendikanın diğer bir zorunlu organı olan disiplin kurulu, sendika
tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davranan üyeler hakkında soruşturma yaparak,
tüzükte öngörülen disiplin cezalarını üyelere uygulayarak, bunun sonucunda genel kurula ve
diğer ilgililere bilgi verme görevini yüklenen organdır.
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Denetleme Kurulu: Sendika denetleme kurulu, sendikanın iç denetimini gerçekleştiren
zorunlu organıdır. Bu kurul, yönetim kurulunun, genel kurul kararlarına uygun biçimde
faaliyette bulunup bulunmadığını denetlenmesi, idari ve mali yönetimin sendika tüzüğüne
uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi görevlerini yerine getirir.

12.4.4. Sendikaların Amaçları ve Faaliyetleri
Sendikaların amaçlarını genel olarak, üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda
çıkarlarını ve haklarını korumak ve iyileştirmek olarak belirtilebilir. Sendikalar bu amaçları
doğrultusunda çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Yeni S.T.İ.S. yasası, sendikaların tüzüklerinde
belirtilen alanlarda, faaliyette bulunabileceğini belirterek, faaliyetlerini tüzük çerçevesinde
serbest bırakmıştır. Ancak sendikaların tüzüklerinde amaçları dışında bir faaliyetin yer
alamayacağı da hükme bağlanmıştır (m.26). Bu kuruluşun en önemli faaliyeti toplu iş
sözleşmeleri yapmaktır.
Toplu iş sözleşmeleri ile ve/veya diğer yollar aracılığı ile üyeleri için ücret, fazla
çalışma, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, dinlenme ve izinler, eğitim gibi konuları
düzenlemek, yasal haklarıyla ilgili onları temsil etmek, çalışma koşullarını iyileştirmek gibi
faaliyetlerde bulunurlar. Ayrıca üst düzey sendikal örgütler (ülkemizde konfederasyonlar)
hükûmetle (siyasi irade ile) ilişkileri yürüterek, üyelerinin yasal zeminde haklarını geliştirmek
için çaba harcarlar. Ülkemizde sendikaların faaliyetlerini yasal çerçevesi esas alarak 2 grupta
toplamak mümkündür. Bunlar çalışma hayatına ilişkin ve toplumsal hayata ilişkin
faaliyetlerdir. Aşağıda bu faaliyetler kısaca özetlenmiştir.
Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri;


Toplu iş sözleşmesi yapmak,

 Çalışma hayatından, yasal düzenlemelerden, örf ve âdetten doğan uyuşmazlıklarda
işçi ve işverenleri temsilen sendikalar, iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları
ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak,


Yukarıda sayılan nedenlerle ilgili açılmış davaları takip etmek,

 Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, barışçı uyuşmazlık çözüm yollarına
hakem kurullarına, diğer yargı organlarına başvurmak,


Grev veya lokavta kararı almak ve uygulamak. (S.T.İ.S.K. 26/2)

Sendikaların sosyal faaliyetleri;
 İş yeri sendika temsilcileri aracılığı ile, işçilerin iş yeri ve işverenle olan sorunları
doğrultusunda hareket ederek, çalışma barışının korunmasını sağlamak (S.T.İ.S.K. 27)
 Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci
göndermek,
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 Nakit mevcudunun %40’ını aşmamak koşulu ile sanayi ve ticari kuruluşlara yatırım
yapmak ( m.26,27).
Sendikaların yasak faaliyetleri
Sendikaların için yasaklanmış olan bazı faaliyetler vardır. Bu yasaklar hem Anayasa ve
ilgili diğer mevzuatta yer almaktadır.
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokratik esaslara aykırılık ile ilgili
yasakları
Sendikalar gerek tüzüklerinde, gerekse yönetimde ve faaliyetlerinde cumhuriyetin temel
niteliklerine ve demokratik esaslarına aykırı davranamazlar (A.Y. m.51/1).
Siyasi faaliyet yasağı
Sendika ve konfederasyonların, amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı ve siyasi
partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamayacakları S.T.İ.S.K’nun 26. maddesi
ile hükme bağlanmıştır.
Bu yasak, sendikaların tüzel kişiliği ile ilgilidir. Sendika yönetiminde görev alanların
siyasi partilere üye olmaları veya yönetiminde görev almaları mümkündür. Ancak belediye
başkanı ve milletvekili seçilenlerin görevleri kendiliğinden sona erer. (m.9/5).
İşçi ve işveren ilişkilerindeki yasaklar
Sendika özgürlüğü konusu açıklanırken de belirtildiği üzere,ülkemizde yürürlükte olan
S.T.İ.S.K’nun 26. maddesinde, İşçiler ve işçi kuruluşları işveren kuruluşlarına, işveren
kuruluşları da işçi kuruluşlarına üye olamayacakları, gerek doğrudan doğruya, gerek
temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler aracılığıyla biri diğerinin
kurulmasına, yönetim ve faaliyetine müdahalede bulunamayacakları hükmüne yer verilerek, bu
konuda çeşitli yasaklar getirilmiştir (f.6).
Ticari Faaliyetler ile ilgili yasaklar
Sendikalar Kanunu’nda sendika ve konfederasyonların ticaretle uğraşmaları kural
olarak yasaklanmıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi sendikalara nakit varlıklarının
%40’ından fazla olmamak koşulu ile sınai ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilme olanağı
tanınmıştır. Ayrıca sendikaların elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında
dağıtamayacakları da aynı maddede hükme bağlanmıştır (m.26/8,9).

12.4.5. Sendika Üyeliği
Demokratik ülkelerde sendika özgürlüğü gereği işçi ve işverenlere serbestçe sendika
kurma hakkı tanındığı gibi, bu sendikalara üye olma özgürlüğü de de sağlanmıştır. Ancak bu
özgürlük, ilgili yasal düzenlemedeki kurallar çerçevesinde kullanılabilir. Buradaki kritik nokta,
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bazı ülkelerde çalışanlara birden fazla sendikaya üye olma hakkı tanınması iken, bazılarında
sadece tek bir sendikaya üye olmaya izin verilmesidir.
Ülkemizdeki duruma bakıldığında S.T.İ.S.K’nun 17. maddesinde sendikaya üye olma
özgürlüğüne yer verilmiş ve yasada aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz.
İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki
üyelikler geçersizdir.
İşçi ve işverenlerin aynı zamanda aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye
olamayacakları, ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait iş yerlerinde
çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecekleri hükme bağlanmıştır. Buradan da
anlaşılacağı üzere, farklı işkollarında aynı zamanda çalışanlar birden fazla sendikaya üye
olabilir, aynı işkolunda, birden fazla sendikaya üye olmak ise, ancak o işkolunda, aynı zamanda,
farklı işverenlere ait iş yerlerinde çalışanlar için olanaklıdır.
Ayrıca, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. maddesi, bu kanuna göre
işçi sayılan ve 15 yaşını doldurmuş olan kişilerin işçi sendikasına üye olabileceklerini, hükme
bağlamış, bu kanuna göre işveren sayılanların, işveren sendikasına üye olabilecekleri
belirtilmiştir.
Sendika haklı bir sebep olmadıkça (farklı işkolunda çalışma, işkolundaki başka bir
sendikaya üyelik vb.) üyelik talebini reddedemez. Reddettiği takdirde, üyeliği reddedilen kişi
iş mahkemesine dava açabilir (S.T.İ.S.K. 18/5).
Üyelik aidatı: Üyeler sendikaya aidat ödemekle yükümlüdür. Bu aidatın ödenmesi
sendika güvenliğinin gereği olarak karşımıza çıkar. Çünkü sendika üyelerine hizmet edebilmek
için öncelikle kendi varlığını korumak ve devam ettirmek zorundadır. (Özçelik) Ülkemizde
işçinin işçi sendikasına ödeyeceği aylık aidat tutarının sendikaların tüzüklerinde belirtilen usul
ve esaslara göre genel kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. (S.T.İ.S.K. 18/1)
Sendika Üyeliğinin Devamı Askıya Alınması ve Sona Ermesi
S.T.İ.S.K.’nun 19. maddesine göre, işçi sendikasına üye olan bir işçinin bir yılı
geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez. Ayrıca ilgili maddede askeri bir görev
nedeniyle işten ayrılanların üyeliğinin bu sürede askıda kalacağı belirtilmektedir. Yine bu
maddede, çalışanın işçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almasının sendika üyeliğini
sona erdirmeyeceği hükme bağlanmıştır (f. 8,9,10).
Üyeliğin sona ermesi: S.T.İ.S.K’nun 19. maddesine göre; “Her üye, e-Devlet kapısı
üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, sendikaya
bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka
bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır”(f.2,
3).
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Yine bu maddede, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da
toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliğinin sona ereceği, ancak çalışmaya
devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki
görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri
süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edeceği hükme bağlanmış ve işkolunu
değiştirenin sendika üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği kabul edilmiştir (f.6,7).
Aynı maddeye göre; üye tüzükte belirtilen nedenlerle üyelikten, sendika tarafından
genel kurul kararı ile çıkarılabilir. Ancak bu durumda üyenin mahkemeye itiraz hakkı (30 gün
içinde itiraz edilmeli) saklıdır. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (f.4).
Bu kanun açısından işveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin işveren
sendikasına üyelikleri kendiliğinden sona erer. Ancak, temsil ettikleri tüzel kişiliğin üyeliği
devam eder (m.19/f.5).
İş Yeri Sendika Temsilciliği
Sendika temsilciliği kavramı sadece işçi sendikaları için geçer olup, temsilci iş yerinde
çalışan işçiler arasından seçilir. İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucularda aranan
niteliklere sahip olmak gerekir.
S.T.İ.S.K’nun 27. maddesinde, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen
sendikanın, iş yerinde çalışan üyeleri arasından; iş yerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, elli
bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç, beş yüz bir ile bin
arasında ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı, iki binden fazla ise en çok
sekiz iş yeri sendika temsilcisini iş yerinde çalışan üyeleri arasından ataması ve on beş gün
içinde bu işçilerin kimliklerini işverene bildirmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu işçilerden
birinin baş temsilci olarak görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Temsilciler, sendika yetkili
olduğu sürece görevlerini sürdürürler. İşyeri sendika temsilcisi seçimle de atanabilir. Ancak
bunu için sendika tüzüğünde, seçimle ilgili hüküm olması gerekir (f.1,2).
İş yeri sendika temsilcilerinin görevleri; iş yerinde işçilerin taleplerini ve sorunlarını
dinlemek ve çözüm bulmak, işçi ve işveren arasında iş birliği ve dayanışma sağlamak, işçilerin
hak ve menfaatlerini gözeterek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerindeki çalışma koşullarının
uygulanmasına yardımcı olmak ve bu şekilde çalışma barısını sağlamak olarak belirtilebilir
(S.T.İ.S.K. 27/3).
İşyeri sendika temsilcisinin iş yerindeki istihdamının devamlılığı açısından bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan ilki, işverenin temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir
neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe
feshedemeyeceği, diğeri ise, yazılı rızası olmadıkça, temsilcinin iş yerini değiştiremeyeceği ve
işinde esaslı bir değişiklik yapamayacağı hususları ile ilgilidir (S.T.İ.S.K. 24/1).
İş sözleşmesi feshedilen temsilci, işe iade davası açabilir. Fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.
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Temsilcinin işe iadesine karar verilirse, temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile
kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. İşe başlatılmaması
durumunda ise, ücret ve diğer hakları temsilcilik süresince işveren tarafından ödenir. Kararın
kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla, altı iş günü
içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer
hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir (S.T.İ.S.K. 24/1,3,4).
Sendika Yöneticiliğinin Teminatı
Sendika yönetimde yer alanlar, sendika yöneticisi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde
yürürlükte olan S.T.İ.S.K sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya
başkanlığında yer alanları sendika yöneticisi olarak kabul etmiş(m.2) ve yöneticiliği teminat
altına almak için bazı düzenlemelere yer vermiştir. Öncelikle yöneticilik görevi nedeniyle işten
ayrılan işçilerin iş sözleşmelerinin askıda kalacağını ve kendisi istediği takdirde bunu ihbar
süresine uymadan ve kıdem tazminatı alarak feshedebileceğini hükme bağlamıştır. Görevleri
sona erdiğinde ise(işlediği bir suçtan dolayı görevi sona ermediği takdirde), sona erme
tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı iş yerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurarak,
talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişilerin o andaki şartlarla eski işlerine veya eski
işlerine uygun bir diğer işe başlatılacaklarını hükme bağlamış ve aksi hâlde, iş sözleşmesinin
işveren tarafından feshedilmiş sayılacağını belirtmiştir(m.23/2). Bu durumda işveren tarafından
feshin hukuki yaptırımları sonuçları uygulanacaktır (bkz: İ.K. m.18-21).

12.4.6. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması
ve Sona Ermesi
Sendikanın faaliyetlerinin durdurulması ile sona ermesi birbirinden farklı durumlardır.
Faaliyetin durması, sendikanın tüzel kişiliği devam etmesine rağmen faaliyet göstermemesi
anlamını taşır. Sendikanın sona ermesi ise, tüzel kişiliği ortadan kaldıran bir durumdur. Aşağıda
sona erme ve faaliyetlerin durdurulması ayrı olarak ele alınıp, açıklanmıştır.

Sendikaların Faaliyetlerinin Durdurulması ve Sendikanın Sona Ermesi
Sendikaların faaliyetlerinin durdurulması için, yasal çerçevede belirlenen nedenlerden
birinin varlığı gerekir. Bunlar Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili
maddelerinde düzenlenmiş olup aşağıda belirtilmiştir.
1. Sendika ya da konfederasyonların kapatılması için açılan dava sürerken, mahkeme
tarafından resen veya talep üzerine davanın herhangi bir aşamasında kuruluşun faaliyetlerini
durdurabilir ve yöneticileri geçici olarak görevden alabilir ( S.T.İ.S.K. 31/2).
2. Tüzük ve kuruluşla ilgili belgelerde eksiklik varsa, ilgili valilik kanuna aykırılık veya
eksikliklerin 1 ay içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde giderilmez ise, Bakanlığın veya ilgili
valiliğin başvurması üzerine mahkeme, gerekirse, kurucuları da dinleyerek üç iş günü içinde
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kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya
eksikliğin giderilmesi için en çok altmış gün süre verir ( S.T.İ.S.K. 7/3).
Sendikanın Dağılması(İnfisah, Kendiliğinden Sona Erme)
Bazı durumların ortaya çıkması nedeniyle, sendika, mahkemenin ya da sendikanın
kararına gerek olmadan kendiliğinden dağılır. Buna sendikanın infisahı denir. Sendikanın
borçlarını ödeyemez hâle gelmesi, yönetim kurullarının tüzüğe uygun olarak oluşturulmaması,
üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmaması durumlarında, sendikanın tüzel kişiliği
kendiliğinden sona erer, yani sendika dağılır.
Genel Kurul Kararı ile Feshi(Kendini Feshetmesi
Sendikanın genel kurul kararı ile sona ermesi: Sendikanın kendisinin alacağı kararla da
sendika tüzel kişiliği ortadan kalkar, yani sendika kapatılabilir (S.T.İ.S.K. 11/1). Sendika genel
kurulu her zaman sendikanın feshine karar verebilir, ancak bu kararın genel kurul üye ya da
delegelerinin salt çoğunluğu ile alınması gerekmektedir. Sendika tüzüğüne bunun aksine
hüküm konulabilir.
Mahkeme Kararı ile Fesih
S.T.İ.S.K’nunda, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ya da konfederasyonun, merkezlerinin bulunduğu
yer Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mahkeme kararı ile kapatılacağı, bunlaraaykırı
davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği durumda, mahkeme tarafından
yalnızca o yöneticilerin görevine son verileceği hükme bağlanmıştır (m.31/1). Ayrıca daha önce
belirtildiği üzere, kuruluş öncesinde ve sonrasında kanuna aykırılıkların ve eksikliklerin
giderilmesi için mahkeme tarafından kendisine bir süre (en çok 60 gün) verilen sendika, bu süre
sonunda istenilenleri yerine getirmediği takdirde yine mahkeme kararı ile kapatılır (m.7/4).

12.5. Toplu Pazarlık Süreci
12.5.1.Toplu Pazarlık Kavramı ve Tanımı
Toplu pazarlık genel olarak, iki taraf arasında belli bir zaman dilimini kapsayan yazılı
bir anlaşmanın görüşmelerini, uygulanmasını ve yorumlanmasını içeren bir kavramdır. Toplu
pazarlığın amacı, işveren tarafının, sendika temsilcilerinin ve sendika üyelerinin üzerinde
uzlaşabileceği bir anlaşma yapmak olarak belirtilebilir.
Toplu pazarlık kavramı çoğu kez toplu sözleşme kavramı ile karıştırılmaktadır. Oysaki
toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesine yetkili tarafların saptanması ile başlayan ve toplu iş
sözleşmesinin imzalanması ile sona eren bir süreci ifade etmektedir. Toplu iş sözleşmesi ise,
taraflar arasında toplu pazarlık sonunda, çalışma koşullarını bir süre için düzenleyen yazılı bir
belgedir.
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Bu çerçevede toplu pazarlık, işçi ve işveren tarafı arasında çalışma koşulları üzerinde
uzlaşmak üzere yapılan toplu görüşmeleri, toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve
uygulanmasını, bu esnada ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünü ve toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasını kapsayan bir süreç olarak ele alınabilir.
Toplu pazarlık sürecini açıklamadan önce, kısaca toplu pazarlığın taraflarını kısaca
açıklamaya çalışalım.
İşçiler ve temsilcileri: Toplu pazarlığın bir tarafını işçiler oluşturur. Çünkü bu sürecin
bir amacı, belirli bir süre için çalışma koşullarını belirlemek ve bunları belirlerken, işçilerin
çıkarlarını korumak ve geliştirmektir. İşçiler, tek başlarına ya da belli kurallar çerçevesinde
kurulmamış örgütlerle bu süreç içinde bulunamazlar, ancak, işçi sendikaları aracılığı ile temsil
edilirler.
İşverenler ve temsilcileri: Toplu pazarlığın diğer tarafını işverenler oluşturur. İşveren
toplu pazarlıkta kendisi, işveren vekili ya da işveren sendikaları aracılığı ile yer alabilir. Eğer
işveren, bir işveren sendiasına üye olursa, toplu pazarlıkta iş yerini temsil görevini, işveren
sendikasına bırakmış olur.
Devlet: Devlet, toplu pazarlıkta işçi ve işverenler gibi doğrudan taraf olmamakla
birlikte, koyduğu kurallarla dolaylı da olsa bu süreç içerisinde yer almaktadır. İşçilerin ve
işverenlerin çalışma koşullarının düzenlenmesinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların
çözülmesinde devlet, yasal çerçeveyi çizerek yaptığı düzenlemeler ve yargı organları aracılığı
ile toplu pazarlık sürecinde çok önemli bir rol üstlenir.
Toplu pazarlık sürecinde işçi ve işverenlerin çalışma koşullarını belirlemek üzere toplu
iş sözleşmesi yapmaları için, öncelikle ehil, sonra yetkili olmaları, toplu görüşme için usulüne
uygun çağrı yapmaları ve toplu görüşmelere katılmaları gerekir. Bu esnada çıkan uyuşmazlıklar
da yasal çerçevedeki belli kurallara göre çözülür. Ayrıca bu sürecin tamamlanması için taraflar
arasında toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve bunun kurallar çerçevesinde uygulanması lazım
gelir. Şimdi bu sürecin aşamalarını kısaca açıklamaya çalışalım.

12.5.2. Toplu İş Sözleşmeleri
Genel olarak toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren tarafı ile yasalarla belirlenmiş kurallara
uygun olarak, belli bir dönemde ücret, ikramiye gibi ve ücretten sayılabilecek diğer ödemeler,
fazla çalışma, izinler, iş güvencesi, işçi sağlığı ve güvenliği ve çalışma koşullarının belirlenmesi
için yapılan yazılı sözleşme olarak tanımlanabilir.
Ülkemizde S.T.İS.K.’nun 2. maddesinde “Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin
yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren
sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşme” olarak
tanımlanmıştır. (f.2/h) ayrıca toplu iş sözleşmesinin, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile
sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları
düzenleyen hükümleri de içerebileceği ilgili kanunda belirtilmiştir (S.T.İ.S.K. 33/2).
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12.5.2.1. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri
Toplu iş sözleşmelerini çeşitli düzeylerde yapılabilir. Bunları aşağıdaki gibi
gruplandırmak mümkündür. Şimdi konuyu kısaca açıklamaya çalışalım.
İş yeri toplu iş sözleşmesi: Bir iş yerinde ya da iş yerlerinde çalışan işçileri içine alacak
şekilde yapılan toplu iş sözleşmesidir. Mevcut yasal düzenlememizde, sendikalar işkolu
düzeyinde kurulmuş olmakla birlikte, toplu iş sözleşmesi iş yeri düzeyinde yapılır. Ülkemizdeki
yasada da “Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok iş yerini kapsayabilir”
hükmüne yer verilerek, iş yeri toplu iş sözleşmesine yer verilmiştir ( S.T.İ.SK. 34/1).
İşkolu toplu iş sözleşmesi: Bir işkolunda çalışan tüm işçileri kapsayacak şekilde
yapılan toplu iş sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Ülkemizdeki yasal düzenleme itibarıyla,
2012’de yürürlüğe giren 6356 sayılı Kanun’dan önce, bu tür bir toplu iş sözleşmesi yapılması
olanağı bulunmamaktaydı. Ancak yeni yasa ile getirilen “çerçeve sözleşmesi” olarak
tanımlanan toplu iş sözleşmesi türü bir işkolu toplu iş sözleşmesi niteliğindedir. S.T.İ.S.K’nun
2. maddesinde çerçeve sözleşmesi, “Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren
konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan
sözleşme” olarak tanımlanmıştır. (f.1/b) Ancak yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı üzere, bu
sözleşmeye taraf olabilmek için sendikanın ekonomik ve sosyal konseyde temsil edilen bir
konfederasyona üye olması gerekmektedir.
Yasada çerçeve sözleşmelerinin mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal
sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebileceği ifade edilerek, bu
sözleşmenin sınırlı olarak belirtilen konulara özgü olacağına hükmedilmiştir. Ayrıca bu
sözleşmeden, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikalarının üyelerinin yararlanabileceği
ve çerçeve sözleşmesinin 1 ila 3 yıl için, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın bu çağrıyı
kabul etmesi suretiyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır (S.T.İ.S.K. 33/3,4).
İşletme toplu iş sözleşmesi: Toplu iş sözleşmesinin özel bir şekli olup, 6356 sayılı S.
T.İ.S..K’nun 2. maddesinde; “Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum veya
kuruluşuna ait aynı işkolundaki birden çok iş yerini kapsayan sözleşme” (f.1/d) olarak
düzenlenmiştir. Buna göre; bir işverene ait, aynı işkolunda faaliyet gösteren birden fazla iş yeri
varsa, bu işyerleri için tek bir toplu iş sözleşmesi yapılır. Buna “işletme toplu iş sözleşmesi”
denir. Bu tür sözleşme, belirtilen koşulların varlığı hâlinde isteğe bağlı bir durum değil, bir
zorunluluktur.
Grup toplu iş sözleşmesi: Ülkemizdeki eski yasal düzenlemede grup toplu iş
sözleşmesine açıkça yer verilmemiş olmasına karşın, yeni kanunda bu sözleşme türü
tanımlanmış ve grup toplu iş sözleşmesinin, işçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden
çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan bir toplu iş
sözleşmesini ifade ettiği belirtilmiştir. (S.T.İ.S.K. 2/1,ç) Buradan anlaşılacağı üzere, grup toplu
iş sözleşmesinin yapılabilmesi için, aynı işkolunda faaliyet gösteren işverenlerin, aynı işveren
sendikasına üye olması ve o iş yerleri için aynı işçi sendikasının yetkili olması gerekir.
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Ancak böyle bir sözleşme, işveren sendikasının ve işçi sendikasının isteğine bağlıdır.

12.5.2.2. Toplu İş Sözleşmesinde Ehliyet ve Yetki
Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için öncelikle toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip
olmak gerekir. Yetkili olmak ise, toplu iş sözleşmesi yapmak ehliyetine sahip olmaktan geçer.
Ehliyet ve yetki kavramları çoğu zaman aynı anlamda kullanılmakla birlikte, konumuz
açısından bu kavramlar birbirinden farklıdır. Şimdi bu kavramları kısaca açıklamaya çalışalım.
Ehliyet: Toplu iş sözleşmesi yapma iktidarına sahip olma, yani buna muktedir olma
anlamına gelir. Herhangi bir kişi ya da kurum böyle bir ehliyete sahip değildir. Toplu iş
sözleşmesi yapmaya ehil olanlar, işçi sendikaları, işveren sendikaları ve işverenlerdir.
Yetki: Toplu iş sözleşmesi yapmaya ehil olanlar arasından, ilgili yasada belirtilen
koşullara sahip olanlar toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidirler.
İşçi sendikasının iş yeri toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için yetkili olması; 1) toplu iş
sözleşmesi yapılacak olan iş yeri veya işyerlerinin bulunduğu işkolunda kurulu olmasına, 2) o
işkolunda çalışan işçilerin en az 3’ünü üye kaydetmiş olmasına, 3) o iş yerinde veya işyerlerinde
çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye kaydetmiş olmasına bağlıdır. İşçi sendikasının işletme
toplu iş sözleşmesi yapmak için yetkili olabilmesi, yukarıdaki ilk iki koşulu sağlamasının yanı
sıra, iş yerinde çalışan işçilerin en az 40’ının kendi üyesi olmasına bağlıdır. İşletme toplu iş
sözleşmeleri için %40’lık oran işyerleri bir bütün olarak dikkate alınarak hesaplanır. Bu
durumda işletmede %40 oranına sahip olan birden fazla sendika olabilir. O takdirde yasa,
başvuru tarihinde en çok üyeye sahip olan sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili
olacağını hükme bağlamıştır (S.T.İ.SK. 41/1,2,3).
İşveren sendikasının yetkili olabilmesi için ise; 1) ilgili iş yeri veya işyerleri ile aynı
işkolunda kurulmuş olması, 2) o iş yerinin ya da işyerlerinin işvereninin, bu işveren sendikasına
üye olması gerekir. İşverenler ise, bir işveren sendikasına üye olmadıkları takdirde, kendi
işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidirler (S.T.İ.S.K. 41/4). Bir işveren sendikasına
üye olan işveren, toplu iş sözleşmesi yapmaya ehil olduğu hâlde, yetkili değildir, daha doğrusu
yetkisini işveren sendikasına devretmiştir.
İşkolunda %3 oranındaki üyel sayısının saptanması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında üye sayıları ile ilgili olarak yayımlanan
istatistikler esas alınmaktadır. Toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemlerle ilgili saptamalarda, yeni
istatistik yayımlanıncaya kadar, bir önceki istatistik geçerli sayılır. Sendikaya ait üye oranı
başvuru tarihinde geçerli olan istatistiğe göre yapılır, yetki işlemleri süren veya yetki alan
sendika, daha sonraki istatistiklerden etkilenmez (S.T.İ.S.K. 41/5).
Bakanlıkça yayımlanan istatistiğe itiraz edilecekse, yayım tarihinden itibaren 15 gün
içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Bu itiraz 15 gün içinde sonuçlandırılır, karar
ilgililerce veya bakanlık tarafından temyiz edilirse, Yargıtay bu talebi 15 gün içinde karara
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bağlar ve istatistik kesinleşir. Ayrıca yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen
istatistikte kesinleşir.
Yetkinin Alınması
Toplu iş sözleşmesi yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınır. Toplu iş
sözleşmesi yapacak olan taraflardan biri(işçi sendikası, işveren sendikası veya sendika üyesi
olmayan işveren) ilgili bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının belirlenmesini isteyebilir.
Bakanlık tarafından, başvuru tarihindeki istatistikler dikkate alınarak yetki tespiti yapılır ve
başvuru tarihinden itibaren 6 iş günü içinde bildirilir. Bu bildirim, yetkili sendika tespit edilirse,
iş yeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısı, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde yapılır. Yetki
şartlarına sahip sendika bulunmadığı takdirde, bu bildirim sadece başvuru yapan tarafa yapılır
(S.T.İ.S.K. 42).
Yetki İtirazı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bu yetkiye itiraz etmek
mümkündür. Yetki tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikası ile sendika üyesi olmayan
işveren, iş mahkemesine 6 iş günü içinde yetki itirazında bulunabilir. Ancak itiraza ilişkin
somut deliller, itiraz ederken belirtilmezse, itiraz reddedilir. Kurulu bulunduğu işkolunda
çalışan işçilerin yüzde üçünden daha az üyesi bulunan işçi sendikasının, yetki itirazında
bulunması mümkün değildir Bu itirazın yapılması hâlinde, yetki kesinleşinceye kadar yetki
işlemi durdurulur (S.T.İ.S.K. m.42/1,2,5).
“İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş
günü içinde duruşma yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için
mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve karar temyiz edildiği takdirde Yargıtay tarafından
on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır” (S.T.İ.S.K. 42/2).
Eğer yetkiye itiraz edilmemişse itiraz süresinin bitiminden, itiraz edilmiş ve yetki
kesinleşmişse mahkeme kararından itibaren 6 iş günü içinde yetki belgesi ilgili sendikaya verilir
(ST.İ.S.K. 44).

12.5.2.3. Toplu Görüşmeye Çağrı
Toplu iş sözleşmesi için yetki belgesi alındıktan sonraki 15 gün içinde sendika karşı
tarafa görüşmek için çağrı yapmak zorundadır. Bu süre içinde çağrı yapılmazsa yetki belgesi
hükümsüz olur. Çağrı yapılırken, toplu görüşmede görüşülecek konuların tümüne ilişkin
teklifler çağrıya eklenir. Ancak, taraflar toplu görüşme gereği ileri sürecekleri tekliflerde
değişikliklik yapabilirler (S.T.İ.S.K. 46/1,2,3).
Çağrının karşı tarafa bildirilmesinden itibaren taraflar 6 iş günü içinde toplantı yeri ve
zamanını saptayarak, bunu görevli makama bildirmek zorundadırlar. Eğer bu konuda aralarında
anlaşamazlarsa, taraflardan biri toplantı zamanının belirlenmesi için görevli makama(Çalışma
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ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) başvurabilir. Görevli makam toplantı yeri, günü ve saatini derhâl
saptayarak, taraflara bildirir (ST.İ.S.K. 47/1).
Çağrıdan sonraki 30 gün içinde toplu görüşmenin başlaması gerekir. Toplantı yeri ve
zamanı konusunda süresi içinde tarafların anlaşamadıkları ve anlaşmanın sağlanması için
görevli makama başvurmadıkları durumda, çağrıdan sonra 30 gün geçmesine rağmen, hâlâ
toplu görüşmeler başlamadıysa, işçi sendika yetkisini kaybeder (S.T.İ.S.K. 47/2).
Ayrıca toplu görüşme için yapılacak ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya gelip de
görüşmeye başlamazsa, ya da görüşmeler kesilirse veya, taraflar aralarında anlaşamadıklarını
bir tutanakla saptarlarsa, ya da toplu görüşme anlaşma olmadan sona ererse (Toplu görüşmenin
süresi, ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gündür.m.47/3)taraflardan biri görevli makama 6
iş günü içinde başvurabilir Bu başvuru yapılmazsa sendikanın yetkisi düşer (S.T.İ..K. 49/1).
Yukarıda belirtilen hususlarda toplu görüşmelerde uyuşmazlık çıktığını gösterir.
Bundan sonra yapılacak olan toplu iş uyuşmazlığı çözüm yollarına başvurmaktır.
Uyuşmazlıkların çözümü ayrıca inceleneceği için, burada açıklanmayacaktır. Uyuşmazlık
çözümlenirse, toplu görüşmeye devam edilir ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile toplu
görüşmeler son bulur. Bunun sonucunda, belli bir süre için, işçi ve işverenlerin çalışma koşulları
ile ilgili uyması gereken kurallar ortaya çıkar. Toplu iş sözleşmesinin uygulanması sırasında
ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise, hak uyuşmazlığı niteliğindedir.

12.5.2.4. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi ve İçeriği
Ülkemizde toplu iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılacağı esası kabul edilmiştir. Toplu
iş sözleşmesin süresi en az 1 en çok ise 3 yıl olarak belirlenmiş ve tarafların toplu iş
sözleşmesinin süresini bunun yürütülmesi esnasında değiştiremeyecekleri ve süresinden önce
sona erdiremeyecekleri hükme bağlanmıştır. Ancak, işin niteliği itibarıyla, yani iş 1 yıldan kısa
sürecekse, toplu iş sözleşmesinin 1 yıldan daha kısa süreli olarak yapılabileceği yasada kabul
edilmiş, işin uzaması hâlinde bu sözleşmenin 1 yıla kadar uygulanacağı belirtilmiştir (S.T.İS.K.
35). Uygulamada toplu iş sözleşmelerinin genelde 2 yıl süreli olduğu görülmektedir.
Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm yalnızca, süre ile
ilgili olup, tarafların aralarında anlaşmak suretiyle toplu iş sözleşmelerinin diğer hükümlerinde
değişiklik yapabilecekleri kabul edilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından işveren
ve sendika sorumludur.
İş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, toplu iş sözleşmesine aykırı
olarak yapılamaz. Eğer iş sözleşmesinde toplu iş sözleşmesine aykırı hükümler yer alırsa, bu
hükümlerin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde, iş
sözleşmesine aykırı hükümlerin olması hâlinde, iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri
geçerli olur. Ve sona eren toplu iş sözleşmesinin, iş sözleşmesine ilişkin hükümleri, yeni toplu
iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak uygulanmaya devam
eder(S.T.İ.S.L.K. 36/1,2).
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Toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle sendikanın yetkisiz hâle
gelmesi veya kapanması, ayrıca toplu iş sözleşmesinin uygulandığı yerde işverenin değişmesi
veya iş yerinin girdiği işkolunun değişmesi toplu iş sözleşmesini etkilemez. Diğer ifade ile
sözleşme sona ermez, uygulanmaya devam eder. İşveren sendika üyesi iken, onun iş yeri veya
işyerleri için toplu görüşmeye çağrı yapıldığında, sonradan işveren sendikası üyeliği sona erse
bile bu çağrıyla bağlı kalır ve toplu görüşme prosedürüne işveren tarafı olarak kendisi devam
eder. Aynı şekilde, kendi iş yeri veya işyerleri için, işveren sendikası tarafından toplu iş
sözleşmesi imzalanan işveren, sonradan işveren sendikasından ayrılsa bile, bu sözleşmeyi
uygulamak zorundadır (S.T.İ.S.K. 37).

12.5.2.5. Toplu İş Sözleşmesinden Faydalanma
Kural olarak toplu iş sözleşmesinden, o iş yerinde çalışan ve taraf sendikaya üye olan
işçilerin faydalanacağı kabul edilmiştir (S.T.İ.S.K. 39/1). Ancak o iş yerinde çalışan ve taraf
sendikaya üye olmayan veya başka bir sendikaya üye olan işçilerin toplu iş sözleşmesinden
faydalanması, dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş
sözleşmesinden faydalanmak talep tarihinden itibaren geçerlidir. Henüz imzalanmamış bir
toplu iş sözleşmesinden yararlanma talebinin, imza tarihinden itibaren geçerli olduğu kabul
edilir. Dayanışma aidatının miktarının, üyelik aidatından fazla olmamak koşulu ile sendika
tüzüğünde belirleneceği kanunda belirtilmiştir (S.T.İ.S.K. 39/4,5). Dayanışma aidatı ödeyerek
toplu iş sözleşmesinden faydalanma, işçiler için sendika özgürlüğünün, sendika için ise, sendika
güvenliğinin gereğidir.
“Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz yirmi gün içinde, yeni sözleşme
için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme
sona ermedikçe yürürlüğe giremez” (m.35/4). Bu durumda, toplu iş sözleşmesinin imza
tarihinden sonraki bir süreyi kapsaması mümkün olabildiği gibi, görüşmelerin uzaması hâlinde,
imza tarihinden önceki bir süreyi kapsaması da kararlaştırılabilir. (2. husus ülkemizde toplu
görüşmelerin uzaması ve görüşmeler sırasında uyuşmazlık çıkması nedeniyle çok karşılaşılan
bir durumdur). Ancak bir önceki toplu iş sözleşmesi bitmeden, imzalanan yeni sözleşme
yürürlüğe giremez. Yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlülük tarihi, eski sözleşmenin en fazla bitiş
tarihine kadar geriye gidebilir. (S.T.İ.S.K. 35/4) Örnek verecek olursak, bir iş yerinde
01.03.2011 tarihinde mevcut iş sözleşmesi bittiğinde ve yeni toplu iş sözleşmesi 01.08.2011
tarihinde imzalandığında, yeni sözleşmenin yürürlük tarihi, ancak eski sözleşmenin bitimine
kadar yani 01.03.2011 tarihine kadar geri gidebilir.
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi olarak, imza tarihinden önceki bir tarih
kararlaştırıldığında, yürürlük tarihinden itibaren tüm süre itibarıyla toplu iş sözleşmesinden
yararlanacak olanlar, yürürlük tarihinden itibaren o iş yerinde çalışan ve imza tarihinde taraf
sendikaya üye olan işçilerdir. Ayrıca yasada toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi
arasında iş sözleşmesi sona eren üyelerin de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu
iş sözleşmesinden yararlanacakları kabul edilmiştir. Ancak, bu Kanun açısından işveren vekili
sayılanlar ile, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanların, toplu iş
sözleşmesinden yararlanamayacakları yasada belirtilmiştir (S.T.İ.S.K. 39/2,3,7).
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12.5.2.6. Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili
Toplu iş sözleşmesinin olmadığı iş yeri veya işyerlerinde, o işkolundaki başka bir toplu
iş sözleşmesinin uygulanması “toplu iş sözleşmesinin teşmili” olarak adlandırılır. Ancak
teşmilin geçerli olabilmesi, kanunda öngörülen koşullara uygun yapılmasına bağlıdır. Bunun
için öncelikle teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin, o işkolunda en çok üye sayısına sahip olan
işçi sendikası tarafından yapılmış olması gerekir. Bu sözleşmenin teşmil kararı, o işkolundaki
işçi veya işveren sendikalarının veya ilgili işverenlerden birinin ya da Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulu’nun da görüşü alınarak(Yüksek
Hakem Kurulu bu görüşünü 15 gün içinde verir) Bakanlar Kurulu tarafından verilir. Bakanlar
Kurulu toplu iş sözleşmesini aynen ya da bazı değişiklikler yaparak, toplu iş sözleşmesi
olmayan iş yeri veya işyerlerinde teşmil edebilir. Bakanlar kurulu her zaman gerekçe göstererek
teşmil kararını kaldırabilir. Ayrıca teşmil edilen toplu iş sözleşmesi sona erince, teşmil kararı
da kendiliğinden kalkmış olur. Bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki
başvurusunda bulunulduysa veya yetki alındıysa, teşmil yapılamaz. Ayrıca teşmil yolu ile bir
toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu bir iş yerinde, her zaman yeni bir toplu iş sözleşmesi
yapmak için yetki başvurusunda bulunulabilir ve yeni toplu iş sözleşmesinin yapılmasıyla,
teşmil kararı kendiliğinden ortadan kalkmış olur. (S.T.İ.S.K. 40).

12.5.3. Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Toplu pazarlık sürecinde, işçi ve işveren tarafı kendi çıkarları ve hakları korumak ve
geliştirmek için gayret sarfeder. Bu esnada aralarında çeşitli uyuşmazlıklar çıkabilir. Toplu
görüşmelere başlarken, görüşmeler yapılırken veya toplu iş sözleşmesi uygulanırken ortaya
çıkan bu uyuşmazlıklar niteliği ve çözüm yolları itibarıyla farklı kuralları ve prosedürleri
içermektedir. Bir işçi sendikası ile işveren ya da işveren sendikası arasında çıkan bu
uyuşmazlıklar nitelik itibarıyla 2 grupta toplanabilir. Bunlardan biri toplu menfaat uyuşmazlığı,
diğeri ise toplu hak uyuşmazlığı olarak adlandırılır. Aşağıda kısaca bu uyuşmazlıklar ve çözüm
yollarını açıklanmaya çalışılmıştır.

12.5.3.1. Toplu İş Uyuşmazlıkları
Toplu menfaat uyuşmazlıkları: Bir hakkın elde edilmesi için toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında, iki tarafın çıkarlarının çatışmasında doğan uyuşmazlıktır. Buna örnek
olarak, işçi sendikasının ücret düzeylerini %50 arttırmak istemesi, işveren tarafının ise, buna
razı olmaması veya işçi sendikasının kabul etmediği daha düşük bir artış oranına rıza
göstermesini verebiliriz. Bu nedenle çıkan uyuşmazlık toplu menfaat uyuşmazlığıdır. Çünkü
burada tarafların menfaatleri çatışmaktadır.
Toplu hak uyuşmazlıkları: Mevzuattan veya sözleşmelerden doğan bir hakkın
verilmemesi veya eksik ödenmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlığı ifade eder. Burada
ödenmesi ya da verilmesi gereken unsur, yasal düzenlemelerle(kanunla ya da sözleşmelerle)
hak hâline gelmiştir. Buna örnek olarak da, toplu iş sözleşmesinde düzenlenmiş bulunan
yakacak yardımının verilmemesi veya sözleşmede kararlaştırılan miktarın sadece bir kısmının
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ödenmesini verebiliriz. Burada yakacak yardımı toplu iş sözleşmesi ile işçiler için hak hâline
gelmiştir, bu hakkın verilmemesi veya eksik verilmesi sonucunda çıkan uyuşmazlık da, niteliği
itibarıyla toplu hak uyuşmazlığıdır.

12.5.3.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan yolları daha iyi anlayabilmek için
öncelikle, endüstri ilişkileri sistemlerinde bu uyuşmazlıkların çözümü için kullanılan
yaklaşımlara kısaca göz atmak gerekir. Bu yaklaşımlar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.
Grev ve lokavt yasağı ve zorunlu hakem: Burada taraflara uyuşmazlıkların çözümü
için grev ve lokavta başvurma hakkı tanınmamıştır. Tarafların aralarında çıkan uyuşmazlıklar,
kanunla belirlenen zorunlu organlar tarafından çözülür. Ayrıca taraflar bu organlara başvurma
konusunda serbest olmayıp, bunların kararlarına uyup uymamak hususunda da özgür
değildirler.
Sınırlı grev ve lokavt serbestisi: Bu yaklaşımda, tarafların toplu iş uyuşmazlığının
çözümü için öncelikle barışçı çözüm yollarını denemeleri zorunlu tutulmakta, buna rağmen
uyuşmazlık çözümsüz kalırsa, mücadeleci çözüm yollarına, yani grev ve lokavta başvurmaları
öngörülmektedir. Ayrıca bu yaklaşımı benimseyen ülkelerde, grev ve lokavt hakkı ile ilgili bazı
kısıtlamaların(grev ve lokavt yasakları, grev ve lokavtın ertelenmesi gibi) yer aldığı
görülmektedir Ülkemizde uyuşmazlıkların çözümü için benimsenen yaklaşım sınırlı grev ve
lokavt serbestisi yaklaşımıdır.
Grev ve lokavt serbestisi: Bu yaklaşımda ise, taraflara uyuşmazlığın çözümü için
izleyecekleri yolları belirlemede özgürce seçme hakkı tanınmaktadır. Yani, işçi ve işverenler
barışçı çözüm yoluna başvurmadan önce de grev ve lokavt yapma hakkına sahiptirler. Ayrıca
taraflar kendi kendilerine bir uzlaştırma yolu bulabilecekleri gibi, barışçı çözüm yollarına da
başvurabilirler. Ancak bu sistemde dahi, devletin kamu düzeni için bazı sınırlı müdahaleleri
olduğunu görmek mümkündür.
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları; a) barışçı çözüm yolları ve b) mücadeleci
çözüm yolları olmak üzere 2 grupta toplanmaktadır. Şimdi kısaca bunları açıklamaya çalışalım.

12.5.3.2.1. Barışçı Çözüm Yolları
Barışçı çözüm yolları, uyuşmazlığın tarafsız bir kişi ya da kurul tarafından çözülmesi
esasına dayanır. Barışçı çözüm yolları, mücadeleci çözüm yollarının ekonomik ve sosyal
düzene olumsuz etkilerinin olması nedeniyle, bunlara çok zorunluluk olmadan başvurulmasının
önlenmesi için, önemli ve gerekli görülmektedir.
Barışçı çözüm yolları, bir toplumdan diğer topluma farklılık göstermekte, bu farklılık
yalnızca bu çözüm yollarının türleri bakımından değil, aynı adı taşıyan yöntemlerin içeriği
bakımından da söz konusu olmaktadır.(Çelik, 2013, s.597-598 ve Adal, ss.103-104 )Barışçı
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çözüm yolları genel olarak 3 başlık altında incelenebilir. Şimdi kısaca bunları açıklamaya
çalışalım.
Uzlaştırma
Uzlaştırma, toplu iş uyuşmazlıklarında tarafların anlaşmalarını sağlamak amacıyla,
tarafsız bir kişi ya da kurulun yaptığı faaliyetlere verilen ad olup, bunun amacı iki tarafın
anlaşmasını sağlamaktır. Uzlaştırmanın işlevi, tarafların görüşlerini birbirine yaklaştırmak,
onların uyuşmazlığı kendi aralarında çözebilecekleri, bir uzlaştırma zemini
oluşturmaktır.(Narmanlıoğlu, 2013, s.504)Burada tarafları ikna ederek anlaşmalarını sağlamak,
uzlaştırmanın esasını oluşturur, Uzlaştırmada taraflara uyuşmazlığın çözümü için öneriler
sunmak söz konusu değildir. Ancak bazı ülkelerde bu faaliyetin arabuluculuk olarak
nitelendirildiği, uzlaştırmanın, tarafların görüşlerinin birbirine yaklaştırmak için öneriler
hazırlayan ve sunan bir faaliyet olduğu kabul edilmektedir. Bazı ülkelerde ise, böyle bir ayırım
yer almamaktadır.
Ülkemizdeki yasal çerçevede uzlaştırma yoluna ilişkin herhangi bir düzenleme yer
almamaktadır. 2822 sayılı T.İ.S.G.L.K.’nda, 275 sayılı kanundaki üç kişiden oluşan uzlaştırma
kurullarının yerini, tek kişilik bir faaliyet olan arabuluculuk almıştır. Aynı düzenleme 6356
sayılı yeni kanunda da devam etmektedir.
Arabuluculuk
Arabuluculuk, toplu iş uyuşmazlığının çözülmesi amacıyla ve 3. bir kişi aracılığı ile
tarafların görüşlerini birbirine yaklaştırarak, uyuşmazlığın çözümü için çaba harcayan ve
ilgililere çözüm önerileri sunan faaliyettir( m.49/2).
Arabuluculuk ülkemizdeki yasal düzenlemede bir barışçı çözüm yolu olarak
düzenlenmiştir. S.T.İ.S.K. ile gelen yeni yasal düzenlemede, Arabuluculuk, 2822 sayılı eski
yasadan daha farklı olarak yapılandırılmış, eski yasanın içerdiği ihtiyari arabuluculuk, yeni
yasada düzenlenmemiştir.
Arabuluculuk, taraflar arasında uyuşmazlık çıktığının tespit edilerek, görevli makama
bildirilmesi sonucunda devreye girer. Şayet;


Taraflardan biri, toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya katılmazsa,



Taraflardan biri, ilk toplantıya geldiği hâlde görüşmeye başlamazsa,



Taraflardan biri toplu görüşmeye başladıktan sonra toplantıya devam etmezse,

 Taraflar toplu görüşme süresi içerisinde (60 gün) anlaşamadıklarını bir tutanakla
tespit ederlerse,
 Toplu görüşme süresi (60 gün) anlaşma olmaksızın sona ererse, taraflardan biri
uyuşmazlığı altı iş günü içinde görevli makama (Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüğü veya
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Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı) bildirir (S.T.İ.S.K. 49). Daha öncede belirtildiği üzere,
bu durumlarda toplu görüşmelerde uyuşmazlık çıktığı kabul edilir görevli makam uyuşmazlık
yazısını alan görevli makam altı iş günü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile veya katılım
olmazsa resen, resmî listede bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî arabulucu listesindeki
bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli makam
tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu olarak görevlendirilir (S.T.İ.S.K. 50/1).
Arabulucu tarafları uzlaştırmak için gerekli gayreti gösterir. Ancak arabulucunun görev
süresi yasal düzenlemede 15 gün olarak belirlenmiş, bu süreyi tarafların aralarında anlaşarak,
en fazla 6 iş günü daha uzatabilecekleri hükme bağlanmıştır. Arabuluculuk süresinin sonunda
anlaşma sağlanmadığı takdirde, arabulucu üç iş günü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak
düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de ekleyerek görevli
makama iletir. Görevli makam ise, bu tutanağı en geç üç iş günü içinde taraflara tebliğ
eder(m.50/3,5). Arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanırsa, uyuşmazlık çözülmüş olur ve
toplu iş sözleşmesi imzalanır.
Grev Esnasında Arabuluculuk
Arabuluculuk yukarıda da belirtildiği gibi, ülkemizdeki yasal düzenlemede, grev ve
lokavta başvurulmadan önce, geçilmesi gereken barışçı bir çözüm yoludur. Bizim endüstri
ilişkileri sistemimiz de uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümüne, mücadeleci yollarla
çözümünden önce başvurulması zorunluluğu getirilmiştir. Bundan amaç, grev ve lokavtın
topluma verdiği ekonomik ve sosyal kayıpları önleyebilmek için, grev ve lokavtın en son çare
olmasının gereğidir. Ancak doğal olarak bu sistem içinde mücadeleci çözüm yollarına da
başvurulmaktadır. Ülkemizde arabuluculukla ilgili bir diğer düzenleme, kanuni grev sırasındaki
düzenlemedir. Bu arabuluculuk, kanuni bir grev kararının alınması ve grevin ertelenmesi
sırasında,
Çalışma Bakanı tarafından bizzat ve bir arabulucu yardımı ile yapılan
arabuluculuktur. Nitekim ilgili yasanın S.T.İ.S.K. 60. maddesi, kanuni grev kararı alınan bir
uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının uyuşmazlığın çözümü için bizzat
arabuluculuk yapabileceğini ve isterse bir kişiyi de arabulucu olarak görevlendirebileceğini
hükme bağlamıştır.
Ayrıca ilgili kanunda, grevin ertelendiği durumlarda(bu konu aşağıda açıklanmıştır,
Bkz: Grevin Ertelenmesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve isterse, görevlendireceği
bir arabulucunun erteleme süresi içinde uyuşmazlığın çözümü için her türlü çabayı göstererek
arabuluculuk yapacağı hükme bağlanmıştır(S.T.İ.S.K. 62/2).
Arabulucunun görevi, tarafların görüşlerini birbirine yaklaştırmak, uyuşmazlığın
çözümü için öneriler sunarak, tarafları ortak bir zeminde buluşturmaktır. Ancak taraflar
arabulucunun çözüm ve önerilerini kabul etmek zorunda değildirler. Bir başka değişle
arabulucunu kararları bağlayıcı değildir. Arabulucu kendisine verilen süre içinde görevini en
iyi şekilde yapar, taraflar uzlaşırsa, toplu iş sözleşmesi imzalanır, uzlaşma olmazsa, arabulucu
üç iş günü içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi
için gerekli gördüğü önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam, tutanağı
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en geç üç iş günü içinde taraflara tebliğ eder(m.50/5). Bu şekilde taraflar için mücadeleci
çözüm, yani grev ve lokavt yolu açılmış olur.
Tahkim
Uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan diğer barışçı çözüm yolu ise hakemlik ya da
diğer adıyla tahkimdir. Bu barışçı çözüm yolu 2 grupta incelenebilir. Bunlar; a)özel hakem
(ihtiyari tahkim) ve b)zorunlu hakem (zorunlu tahkim) olarak belirtilebilir. Aşağıda bu yolları
kısaca açıklamaya çalışalım.
Özel hakem
İhtiyari tahkim ya da özel hakemlik, adından da anlaşılacağı üzere, uyuşmazlıkların
çözümünde başvurunun zorunlu olmadığı, ancak karalarının bağlayıcı olduğu bir uzlaştırma
yoludur. S.T.İ.S.K.’nun 52. maddesine göre, taraflara aralarında anlaşarak toplu hak ve çıkar
uyuşmazlıklarının her aşamasında özel hakeme başvurma olanağı tanınmıştır. Toplu iş
sözleşmesinde, taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler
yer alabilir (f.1,2).
Özel hakemin kararları toplu çıkar uyuşmazlıklarında, toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
Eğer taraflar çıkar uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurma konusunda yazılı bir anlaşma
yapmışlarsa, artık arabuluculuk, grev ve lokavt ve zorunlu tahkim yolunu izleyemezler
(S.T.İ.S.K. 52/3). Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararları genel hükümlere tabidir.
Yani özel hakemin kararları mahkeme kararı niteliğindedir. Hakem kararı icra edilebilir bir
karar niteliği taşıdığından, bu kararlara karşı yalnızca iptal davası açılabilir. Özel hakem olarak,
taraflar istedikleri zaman ve istedikleri kişi ya da mahkemeyi seçebilirler. Ayrıca,
“uyuşmazlığın her safhasında taraflar anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulunu
da seçebilir” (S.T.İ.S.K. m.52/4).
Zorunlu hakem(Zorunlu tahkim)
Barışçı çözüm yollarından hakemliğin diğer türü olan zorunlu tahkim veya zorunlu
hakemlik kurumu, ülkemizde Yüksek Hakem Kurulu olarak belirlenmiştir. Yüksek Hakem
Kurulu’na başvurmak, bazen isteğe bağlı, bazen ise başvurmamak sendikanın yetkisini
düşürmekle sonuçlanacağı için zorunludur. Ancak, ST.İ.S.K. 51/2’e göre, bu kurulun karaları
kesin olup, toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Ayrıca bu kararlara itiraz edilebilecek bir merci
yoktur.
Yüksek Hakem kuruluna hangi durumlarda başvurulacağı kanunla belirlenmiştir. Bu
durumlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Grev ve lokavtın yasağının bulunması: “Grev ve lokavtın yasak olduğu
uyuşmazlıklarda 50 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tutanağın tebliğinden ya da
erteleme süresinin uyuşmazlıkla sonuçlanması hâlinde sürenin bitiminden itibaren taraflardan
biri altı iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Aksi takdirde işçi sendikasının
yetkisi düşer”(S.T.İ.S.K. 51/1).
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2. Grev oylamasında, grev yapılmayacağı kararının kesinleşmesi: Grev oylaması
sonucunda grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde
işçi sendikası Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir (S.T.İ.S.K 61/3) Bu süre içinde yüksek
hakem kuruluna başvurulmazsa yetki belgesi hükümsüz hâle gelir (S.T.İ.S.K. 51/1).
3. Grev ertelendiğinde, erteleme süresi sonunda uyuşmazlığın devam etmesi:
Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin
başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi
sendikasının yetkisi düşer(S.T.İ.S.K. 62/3).
4. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, tarafların toplu hak ve menfaat
uyuşmazlıklarında her zaman ve her aşamada var olan özel hakeme başvurma hakkı
vardır. Bu hakka istinaden Yüksek Hakem Kurulu’nun özel hakem olarak seçilmesi
durumunda da uyuşmazlık bu kurul tarafından çözümlenir (S.T.İ.S.K 52). Bu başvuru isteğe
bağlı bir durumu yansıtır.

12.5.3.2.2. Mücadeleci Çözüm Yolları
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümündeki diğer yöntem olan mücadeleci çözüm yolları,
barışçı çözüm yollarının sonuç vermediği durumlarda veya o toplumda geçerli olan sistem izin
verdiği takdirde, bu yollara alternatif olarak kullanılan çözüm yollarını kapsar. Uyuşmazlığı
çözümü için başvurulacak olan mücadeleci çözüm yolları işçiler için “grev”, işverenler içinse
“lokavt”tır. Aşağıda bunlar kısaca açıklanacaktır.
Grev
Genel anlamda grev, uyuşmazlığın çözümü için işçilerin topluca işi bırakmasıdır.
S.T.İ.S.K’nun 58. maddesi grevi “işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle iş yerinde faaliyeti
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak
veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmaları” olarak tanımlamıştır. Çeşitli grev türleri olmakla beraber, bunlar, farklı açılardan
türlendirilebilir. Şimdi aşağıda kısaca grev türlerini açıklamaya çalışalım.
Hak ve Menfaat Grevi:
Hak grevi: Kazanılmış bir hakkın ya da hakların verilmemesi, eksik verilmesi veya
yanlış yorumlanması sonucunda, yapılan grev olarak ifade edilir.Burada mevzuat ya da
sözleşmelerle verilmiş bir hak mevcuttur. Ülkemizdeki mevzuata göre hak grevi yapmak yasa
dışı sayılmıştır. Çünkü çalışanlara sadece toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan
uyuşmazlıklarda grev hakkı tanınmıştır (S.T.İ.S.K. 58/1). Hak uyuşmazlığı niteliğinde olan
uyuşmazlıkların çözümü, iş mahkemesi ya da özel hakem kanalı ile çözümlenir, ancak taraflar
özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulu’nu seçmekte serbesttir (S.T.İ.S.K. 52).
Menfaat (Çıkar) grevi: Çalışanların, iş koşullarının düzenlenmesi esnasında tarafların
çıkarlarının çatışması nedeniyle ortaya çıkan toplu iş uyuşmazlığın çözümü için yapılan grevi
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ifade eder. Ülkemizdeki yasal düzenleme sadece menfaat grevi yapılmasına olanak tanımıştır
(ST.İ.S.K. 58/1).
Kanuni ve Kanun Dışı Grev
Kanuni grev: Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan grevdir. S.T.İ.S..K’nun 58/2
maddesinde “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan grev” kanuni grev olarak belirtilmiştir.
Kanun dışı grev: “Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve kanun
dışı grev” denir (ST.İ.S.K. 58/3). Mevcut yasal düzenlemede kanun dışı grev yapanlar için
çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.
Genel Grev
Bütün ülkede veya ülkedeki bütün işkollarında, işçilerinin tamamının ya da büyük
çoğunluğunun işi bırakması “genel grev” olarak adlandırılır. Genellikle siyasi otoriteyi
etkilemek için yapılan bu grev, ekonomik, sosyal ya da siyasal amaçlar için gerçekleştirilebilir.
Genel grev, 6356 sayılı yasanın m.58/2’deki kanuni grev tanımına uymamaktadır.Yani bu tür
grev mevcut yasal düzenlemede yasa dışı olarak kabul edilmektedir.
Dayanışma (Sempati) Grevi
İşçilerin kendi iş yerinin işvereni ile bir uyuşmazlıkları olmadığı hâlde, başka iş yeri ya
da işyerlerinde yapılan greve destek vermek amacıyla yaptıkları grevdir. Mesleki amaç
taşımayan bu grev de, yasal düzenlememizdeki kanuni grev tanımına uymadığı için yasa dışı
grev olarak kabul görmektedir.
Siyasi Grev
Siyasi otoriteyi etkileyerek, onları istedikleri kararı almaya, karardan vazgeçirmeye
yönelik olarak, daha çok siyasal amacın gerçekleştirilmesi için yapılan grevdir. Ülkemizde
sendikaların amaçları dışında faaliyet göstermeleri yasaklanmıştır, Siyaset ise sendikaların
amaçları içinde yer almaz, bu nedenle ülkemizde siyasi grev yapmak yasaktır.
İşi Yavaşlatma ve Oturma Eylemi
Burada, çalışmamak ve işi önemli ölçüde aksatmak olarak nitelendirilen davranışlar
olduğu için, iş yavaşlatma ve oturma eylemi de grevin bir türü olarak kabul edilir.
S.T.İ.S.K’nun 58. maddesindeki kanuni grev tanımına uymayan bu davranışlar da yasa dışı grev
olarak nitelendirilmektedir.
Ayrıca 58. Maddenin gerekçesinde, genel grev, dayanışma grevi, siyasal amaçlı grev,
iş yeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişlerin kanuna uygun olmadığı
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belirtilmiş, maddenin 3. fıkrasında ise, bu kanun hükümlerine uymayan grevin kanun dışı
sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Lokavt
Lokavt ise, genel anlamda, uyuşmazlığın çözümü için, işverenlerin topluca işçileri işten
uzaklaştırmasıdır. S.T.İ.S.K’nun 59. maddesine göre ise, “iş yerinde faaliyetin tamamen
durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir
kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir”(f.1).
Şimdi ise, lokavt türleri hakkında kısaca bilgi verelim.
Kanuni Lokavt
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavttır. S.T.İ.S.K’nda “Toplu iş
sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı
alınması hâlinde bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavt” kanuni lokavt olarak
belirtilmiştir (m.59/2).
Kanun Dışı Lokavt
Kanuni lokavt için aranan şartlar oluşmadan yapılan lokavt kanun dışı lokavt olarak
tanımlanmıştır (S.T.İ.S.K. 59/3).
Ayrıca S.T.İ.S.K’nun 59. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, siyasi amaçlı
lokavt, dayanışma lokavtı ve genel lokavt ta kanun dışı lokavt olarak kabul edilmektedir.

12.5.3.2.3. Grev ve Lokavt Kararının Alınması ve Uygulamaya
Konulması
Kanuni bir grev ve lokavt kararı ve uygulanması için, S.T.İ.S.K’nda gösterilen sürece
uygun olarak hareket etmek gerekir. Bu kanuna uygun olarak yapılmayan grev ve lokavt kanun
dışı hâle gelir. Şimdi kısaca bu süreci açıklamaya çalışalım.
İlgili kanun, grev kararının işçi sendikasının görevli makam tarafından kendisine
ulaştırılan uyuşmazlık tutanağını aldıktan sonra altmış gün içinde alınabileceğini ve bu süre
içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabileceğini
hükme bağlamıştır. Bu süre içerisinde, grev kararı alınmazsa veya uygulanacağı tarih karşı
tarafa bildirilmezse toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin düşeceğini kabul etmiştir (m.60/1).
Lokavt kararına gelince; ilgili kanunda, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60
gün içinde, işveren tarafının lokavt kararı alabileceği ve yine bu süre içinde altı iş günü önceden
karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabileceği hükme bağlanmıştır. Grev ve lokavt
uygulama tarihlerinin karşı tarafa bildirimi noter aracılığı ile yapılmak zorundadır. Bunun
görevli makama da bildirilmesi gerekir. İlgili iş yerinde veya iş yerlerinde grev ve lokavt
kararlarının, kararı alan tarafça derhâl ilan edilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca grev ve
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lokavtın uygulama tarihi de iş yeri veya işyerlerinde uygulayacak taraf tarafından derhâl ilan
edilmelidir.(m.60/2,3,5). Yukarıda açıklanan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere kanuni bir
lokavt kararının alınması, kanuni bir grev kararının alınmış olmasına bağlıdır. Ancak lokavt
uygulaması grevden önce başlayabilir.
Ancak grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık çıkması hâlinde, grev kararı bir ya da
birkaç iş yeri için alınmışsa, lokavt kararı uyuşmazlık kapsamındaki başka bir iş yeri için de
alınabilmektedir (m.60/6).
Ayrıca kanunda karşı tarafa bildirilen başlama tarihinde, grev ve lokavt uygulamaya
konmadığı yani başlatılmadığı takdirde, grev ve lokavt hakkının düşeceği kabul edilmiştir. Eğer
buna rağmen uygulama yapılırsa, grev ve lokavt kanun dışı hâle gelir(m.60/4).
Grevin Uygulanması
Grev ve lokavt yapılan bir iş yerinde, işçilerin iş yerinden ayrılması zorunlu kılınmıştır.
İster taraf sendikaya üye olsun, ister olmasın, işçilerin greve katılıp katılmamaları kendi
kararlarına bağlıdır. Ancak işveren greve katılmayan işçileri çalıştırmak ya da çalıştırmamak
konusunda özgürdür.
Greve katılmayan işçilerin iş yerinde çalışmalarını engellemek mümkün değildir
(S.T.İ.S.K. m.64/1,2). Ancak grev sonucunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, grevde çalışması
zorunlu olanlar dışında, greve katılmayan işçilerin yararlanması olanaklı değildir. Toplu iş
sözleşmesine bunun aksine bir hüküm konması mümkündür. Ancak o zaman bu işçiler, grev
sonucunda yapılan toplu iş sözleşmesinden faydalanabilirler(S.T.İ.S.K. 39/8).
Greve katılacağını bildiren bir işçi, sonradan greve katılmaktan vazgeçip, çalışmaya
devam edebilir. Ancak başlangıçta greve katılmamaya karar veren veya greve katılıp, sonradan
çalışmaya başlayan bir işçinin, artık greve katılması mümkün değildir.(Çelik, 2013, s.621)
Kanuni Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçiler
Prensip itibarıyla, tüm işçilerin greve katılma hakkı olmakla birlikte, bazı işçilerin, iş
yerinin güvenliği, teknik olarak bazı işlerin devamlılığının zorunlu olması, mamullerin,
makinaların, hayvan ve bitkilerin korunması için grev ve lokavt sırasında çalışması zorunlu
kılınmıştır. Buradaki işçilerin çalıştırılmasından amaç, üretim ve satış değildir, grev ve
lokavttan sonra, iş yerinin faaliyetinin devamlılığını sağlamaktır. Bu işçilerin kimler olacağı ve
greve katılmayacak olan işçi sayısı işveren tarafından belirlenir, ancak işçi sendikasının
mahkemeye bu konudaki itiraz hakkı saklıdır. İşveren süresi içinde bu işçileri belirlemezse, bu
görevi işçi sendikasının talebi üzerine görevli makam getirir. Ancak bu belirlemeye karşı da
işçi sendikası mahkemeye itiraz edebilir (S.T.İ.S.K. 65/1,2).
Grev ve Lokavt Yasaklar
Toplumsal sağlık, barış ve huzurun korunması açısından grev ve lokavtın tüm işler veya
işyerlerinde uygulanması sakıncalı görünmektedir. Bu nedenle toplu pazarlıkta serbestlik
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sistemini benimsemiş toplumlarda bile, grev ve lokavt konusunda bazı sınırlamalar
bulunmaktadır. Ülkemizde mevcut yasal düzenlemede de konuyla ilgili bazı kısıtlar vardır.
S.T.İ.S.K.’nun 62. maddesinde grev ve lokavtın uygulanamayacağıiş alanları belirtmiştir.
Buna göre;
1) “Can ve mal kurtarma işlerinde;
2) Cenaze işlerinde ve mezarlıklarda;
3) Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta
veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde;
4) Bankacılık hizmetlerinde;
5) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde;
6)

Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve

7)

Hastanelerde grev ve lokavt yapılamaz.” (f.1)

Ayrıca “Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının
gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli
gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün
içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam
edilir(f.2).
“Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve
kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz”(f.3).
Grev ve Lokavtın Ertelenmesi
Bakanlar Kurulu tarafındangenel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu
belirlenen grev veya lokavt(kararı alınmış veya başlamış olan işyerlerinde) ertelenebilir.
Erteleme yetkisi sadece Bakanlar Kurulu’na aittir. Bu kurul bir kararname ile grev ve lokavtı
60 gün süre ile erteleyebilir. Ancak erteleme süresi içinde daha önce de belirtildiği üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bizzat veya görevlendireceği arabulucu tarafından
arabuluculuk faaliyeti yürütülür, taraflar bu süre içinde aralarında anlaşmak suretiyle özel
hakeme de gidebilirler. Erteleme süresi sonunda uyuşmazlığın devamı hâlinde, taraflardan
birinin 6 iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu’na başvurabilir. Uyuşmazlık YHK’nca
sonuçlandırılır. Bu başvuru yapılmazsa işçi sendikası yetkisini kaybeder (S.T.İ.S.K. 63).
Grev oylaması:
Grev kararının alınması kesin olarak greve gidileceği anlamına gelmez. İşçi
sendikasının grev kararına rağmen, işçiler grev yapmak istemeyebilir. Bu durumda, “grev
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kararının iş yerinde ilan edildiği tarihte o iş yerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin ilan
tarihinden itibaren altı iş günü içinde iş yerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı
başvurusu üzerine, görevli makamca talebin yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde grev
oylaması yapılır” ( S.T.İ.S.K. 61/1).
Grev oylaması sonucunda, grevin ilan tarihinde o iş yerinde çalışan işçilerin salt
çoğunluğu greve “hayır” derse, o iş yerinde grev yapılamaz. Bu durumda işçi sendikası 60 gün
içinde işveren tarafı ile anlaşmak veya 6 iş günü içinde uyuşmazlığın çözümü için Yüksek
Hakem Kurulu’na başvurmak zorundadır. Aksi hâlde işçi sendikası yetkisini kaybeder. Grev
oylamasının sonucuyla ilgili olarak mahkemeye itirazda bulunulabilir (S.T.İ.S.K. 61/2,3).
Kanuni Grev ve Lokavtın İş Sözleşmelerine Etkisi
Grev ve lokavt süresince grev ya da lokavt nedeniyle çalışmayan, yahut işveren
tarafından çalıştırılmayan, kanuni lokavta maruz kalarak grev ve lokavt sırasında iş
sözleşmeleri askıda olan işçilere, bu dönemde ücret ve sosyal yardımların ödenmeyeceği ve bu
dönemin kıdem tazminatının hesabında göz önünde bulundurulmayacağı ve toplu iş
sözleşmelerinde bunun aksine bir düzenleme yapılamayacağı kanunda belirtilmiştir (S.T.İ.S.K.
67/1,3 ).
Greve nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine başka işçi alınması kanunla
yasaklanmıştır. Ancak grev ve lokavt sırasında bunlara katılmayacak olan işçilerden, iş
sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen, istifa eden veya ölenlerin yerine başka
işçi alınabileceği kabul edilmiştir. Ayrıca greve katılmayan işçiler yalnızca kendi işlerinde
çalıştırılabilecek, bu işçilere grevde olan işçilerin işleri yaptırılamayacaktır. Grev ve lokavt
sırasında iş sözleşmesi askıda olan işçiler, başka bir işverenin yanında çalışamayacaklardır.
Şayet çalışırlar ise, işveren bu işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle
feshedebilecektir(S.T.İ.S.K. 68/1).
İlgili kanunda, işverenin grev ve lokavta katılamayacak işçilerden herhangi bir nedenle
çalışmayanların yerine görevli makamın yazılı izni ile yeni işçi alabileceği hükme
bağlanmıştır(S.T.İ.S.K. 65/5).
Grev Hakkının ve Lokavtın Hakkının Güvencesi
Grev ve lokavt hakkı yasal zeminde güvence altına alınmıştır. İlgili kanunda, toplu iş
sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine, grev hakkı veya lokavttan vazgeçilmesine veya bunların
kısıtlanmasına dair konulacak hükümlerin geçerli olmayacağı hükme bağlanmış, ayrıca, kanuni
bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve katılmaya teşvik
etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemeyeceği belirtilmiştir(S.T.İ.S.K. 66).
Grev Hakkının ve Lokavtın Kötüye Kullanılması
Bazen grev ve lokavt kanuni olmakla birlikte, tarafların amacı dışında bu hakkı
kullandıkları görülmektedir. İşte bu durumda grev ve lokavt kanuna uygun olarak başlamıştır,
ancak bu haklar, iyi niyet kurallarına aykırı olarak toplum zararına veya millî servete zarar
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verecek şekilde kullanılmaktadır. Böyle bir durumda, taraflardan biri veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı mahkemeye başvurarak, grev veya lokavt hakkının kötüye kullanıldığının
tespit edilmesini isteyebilir. Mahkeme bu haklardan birinin kötüye kullanıldığını belirlerse,
uygulanmakta olan grev veya lokavtın durdurulmasına karar verir(S.T.İ.S.K. 72/1).
Ayrıca, “kanuni bir lokavtın iş yerini temelli olarak kapalı tutmak amacıyla yapıldığı
kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirlenirse, mahkeme kararının lokavt yapmış işverene veya
işveren sendikasına bildirilmesi ile birlikte lokavt durdurulur. Mahkeme kararına rağmen
lokavtın uygulanmaya devam edilmesi, işçilere 70 inci madde hükümlerinden yararlanma hakkı
verir(S.T.İ.S.K.72/2). Yani lokavt kanun dışı hâle geldiği için, işçiler, yukarıda belirtilen kanun
dışı lokavtı sonuçlarından faydalanabilir.
Kanun Dışı Grev ve Lokavt
Kanun dışı grevde, kanun dışı grev kararının alınmasına katılan, grevin yapılmasına
teşvik eden, greve katılan ya da katılmaya veya grevin devam etmesine teşvik eden işçilerin iş
sözleşmeleri de, işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Kanun dışı grev nedeniyle
işverenin uğradığı zararlar, greve karar veren sendika tarafından karşılanır. Eğer grev kararı
sendika tarafından alınmamışsa, greve katılan işçiler bu zararı tazmin eder. Kanun dışı lokavtta
ise, işçiler, isterse, iş sözleşmelerini haklı nedene dayalı olarak feshedebilirler. Ve işçiler,
işverenden kanun dışı lokavt sırasındaki ücretlerini ve de tüm haklarını alabilirler. Ayrıca
işveren, bu işçilerin kanun dışı lokavt nedeniyle uğradıkları zararları tazmin etmekle yükümlü
tutulmuştur (S.T.İ.S.K. 70).
Grev ve Lokavtın Sona Ermesi:
Grev işçi sendikasının kararı ile kaldırılabilir. Lokavt da, işveren tarafının kararı ile sona
erdirilebilir.
Grevi sonlandıracak olan işçi sendikası veya lokavtı sonlandıracak olan işveren
tarafı(işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren) sona erme kararını yazı ile karşı
tarafa ve görevli makama, ertesi iş günü sonuna kadar bildirir. Grev ve lokavtın uygulamadan
kaldırılması birbirinden bağımsızdır. Yani birinin sona ermesi, diğerinin de sona ermesini
gerektirmez. Grevi uygulayan işçi sendikasının ve lokavtı uygulayan işveren sendikasının
herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi veya dağılması(infisahı) durumunda da grev ve
lokavt kendiliğinden sona erer.Ayrıca, grevi uygulayan sendikanın yetki başvurusu tarihindeki
iş yerindeki üyelerinin, ¾’ü sendika üyeliğinden ayrıldığının saptanması durumunda da,
ilgililerden birinin yetkili mahkemeye başvurması sonucunda grev, mahkeme kararı ile sona
erdirilir(S.T.İ.S.K. 75).
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Uygulamalar
Endüstri İlişkileri Sisteminin tarihsel gelişimini ders notundan okuyarak, bilgilerinizi
arkadaşlarınızla paylaşın ve konuyla ilgili farklı görüşler edinin.
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Uygulama Soruları
1. Bir sendika iş yeri temsilcisi ile görüşerek, görevleri hakkında bilgi edininiz.
2. Ülkemizde işkollarına göre sendikalaşma oranlarını araştırınız.
3. Toplu iş uyuşmazlıkların çözümünde, barışçı ve mücadeleci çözüm yollarının
etkinliğini tartışınız.
4. Bir toplu iş sözleşmesi örneğini inceleyiniz ve burada düzenlenen konular hakkında
bilgi edininiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayinin gelişmediği yıllarda, usta-kalfa-çırak ilişkisi biçiminde düzenlenen işçiişveren ilişkileri, sanayi devrimi sonrasında bir işverenin yanında çok sayıda işçinin çalışmaya
başlamasıyla, değişmeye başlamıştır. Bu değişiklikler karşısında işçi- işveren ilişkileri farklı bir
yerde konumlanmış ve çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. O güne kadar olan, bireysel
düzeydeki düzenlemeler son derece yetersiz kalmış, işçiler ortak hak ve çıkarlarını korumak
için birlik olmak, dernek kurmak istemişler ve bunun için çeşitli mücadeleler vermeye
başlamışlardır. Sonuçta işçilere birlik oluşturma serbestisi getirilmiş, birçok toplum tarafından
işçilerin sendikal haklara sahip olmaları kabul görmüştür. Kitabın bu bölümünde ilk olarak
tarihsel gelişimi ile birlikte endüstri ilişkileri sistemi, sistemin unsurları ele alınmış ve konu
ayrıntılı olarak açıklanmıştır,
Günümüzde endüstri ilişkileri önemli bir insan kaynakları fonksiyonu hâline gelmiştir.
Bu bağlamda endüstri ilişkileri sistemi ve bu sistemin unsurları (aktörler, kurallar, çevre ve
ideoloji) anlatılmış ve işletmelerin insan kaynaklarını yönetirken, endüstri ilişkilerine ilişkin
toplumun benimsediği modelde ve buna bağlı olarak çizilen yasal çerçeve içinde hareket etmek
zorunda olduğu vurgulanmıştır.
Daha sonra sendika kavramı üzerinde durulmuş ve sendika türleri; kuruluş düzeyleri
(meslek sendikası, iş yeri sendikası, işkolu sendikası, birlik, federasyon, konfederasyon) ve
üyeleri (işçi sendikaları, işveren sendikaları) açısından hem genel hem de ülkemizdeki yasal
mevzuata göre açıklanmıştır. Ülkemizde sendikaların önceden izin almaksızın kurulabilirler,
ancak gerek kurucularda aranan nitelikler, gerek se kuruluş prosedürünün yasal mevzuat
çerçevesinde olması gerekir. Bu bölümde mevzuata ilişkin ayrıntılar anlatılmıştır. Ayrıca
sendikaların mevzuatımızdaki zorunlu organları (genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu
ve denetleme kurulu) ve sendikaların faaliyetleri (ekonomik faaliyetler, sosyal faaliyetler, ticari
faaliyetler) ve de faaliyet yasakları (siyasal faaliyetler) hakkında bilgi verilmiştir. Sendika
üyeliği ise, endüstri ilişkilerindeki en önemli konulardan biridir. İşçi ve işveren sendikalarına
kimler üye olabilir? Bu üyelik nasıl gerçekleşir ve sona erer? Sorularının cevaplarına ayrıntılı
olarak yer verilmiştir.
Sendikaların başlıca faaliyeti toplu iş sözleşmesi yapmaktır. Bu faaliyet toplu pazarlık
süreci içinde gerçekleştirilir. Bu sürecin yasal mevzuatımız çerçevesinde nasıl işlediğini bilmek
önemlidir. Bunu öğrenmek için öncelikle toplu pazarlıkta ehliyet ve yetki kavramları üzerinde
durulmuş ve işçi tarafı ve de işveren tarafı açısından kimlerin ya da hangi kurumların ehil ve
yetkili olduğu açıklanmış ve böylelikle ehliyet ile yetki kavramları arasındaki farkın ayırımına
varılması sağlanmıştır. İşçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için ehil olması
yetmez, yetkili olması gerekir. Bu yetki için de işçi sendikasının o işkolunda çalışan işçilerin
en az %3’ünü, ilgili iş yeri ya da işyerlerinde çalışan işçilerin ise, en az %50’den fazlasını üye
kaydetmiş olması gerekir. İşletme toplu iş sözleşmelerinde bu oran %40 olarak düzenlenmiştir.
İşveren ise, kendi iş yeri için iş sözleşmesi yapmaya yetkili olmakla birlikte, eğer bir işveren
sendikasına üye ise, bu yetkisini o sendikaya devretmiş olur. Toplu iş sözleşmesi yapmak için
467

yetki alan sendikanın yetkisine nasıl ve hangi usule uyarak itiraz edileceği de ayrıca bu bölümde
açıklanmıştır.
Toplu iş sözleşmesinin türleri (iş yeri toplu iş sözleşmesi, işletme toplu iş sözleşmesi,
grup toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmesi), süresi, yapılması, uygulanması ile ilgili
konular anlatılmış, ayrıca toplu iş sözleşmesinden kimler ne şekilde faydalanır? Sorusu
cevaplanmaya çalışılmıştır.
Toplu pazarlık sırasında ve sonrasında, taraflar arasında çeşitli uyuşmazlıklar ortaya
çıkabilir ve uyuşmazlığın türüne göre de bunları çözüm yolları farklılaşabilir. Bu uyuşmazlıklar
genel olarak 2 grupta toplanır. 1) Toplu menfaat uyuşmazlığı, 2) Toplu hak uyuşmazlığı. Bu
uyuşmazlıkların çözümündeki yollar ise yine temel olarak 2 gruba ayrılır. 1) Barışçı çözüm
yolları (arabuluculuk, hakemlik, uzlaştırma), 2) Mücadeleci çözüm yolları (grev ve lokavt)
Bölümün devamında toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında ortaya çıkan ve bir hakkın elde
edilmesinde tarafların çıkarlarının çatışması anlamına gelen menfaat uyuşmazlığı ve çözüm
yolları ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca toplu iş sözleşmesinin
uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bir hakkın ihlali ya da eksik ödenmesi anlamına gelen
hak uyuşmazlığı ve çözüm yolları anlatılmıştır. Barışçı ve mücadeleci çözüm yollarında
özellikle ülkemizdeki mevzuata uygun olarak izlenen prosedür ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştır.
Özetle bu bölümde, endüstri ilişikleri sistemi ve unsurları, sistemin tarihsel gelişimi,
sendikalar ve toplu pazarlık, toplu iş uyuşmazlıkları ile çözüm yolları ile ilgili bilgi aktarılmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi grup toplu iş sözleşmesidir?
a) Farklı işkolunda farklı işverenlere ait işyerleri için yapılan toplu iş sözleşmesi
b) Aynı işkolunda faaliyet gösteren aynı işverene ait birden fazla iş yeri için yapılan
toplu iş sözleşmesi
c) Aynı işkolunda farklı işverenlere ait işyerleri için yapılan toplu iş sözleşmesi
d) Farklı işkollarında aynı işverene ait işyerleri için yapılan toplu iş sözleşmesi
e) Tüm işkollarında yapılan toplu iş sözleşmesi
2) Bir işçi sendikasının işletme toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için, o iş yerlerinde
çalışan toplam işçilerin en az % kaçını üye kaydetmiş olması gerekir?
a) % 10’unu
b) % 50’sini
c) % 40’ını
d) % 40’ından fazlasını
e) % 50’den fazlasını
3) Hangi işlerde veya iş yerlerinde grev ve lokavt Bakanlar Kurulu tarafından
ertelenebilir?
a) Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında
b) İlaç üreten iş yerlerinde
c) Maden işletmelerinde
d) Sağlık kuruluşlarında
e) Tüm işlerde veya iş yerlerinde
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4) Bir toplu iş sözleşmesi en çok; …………….
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 1 yıl süreli yapılabilir.
b) 2 yıl süreli yapılabilir.
c) 3 yıl süreli yapılabilir.
d) 5 yıl süreli yapılabilir.
e) Süresiz olarak yapılabilir.
5) İş yerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi var ise; bu sona erdiğinde yenisini
yapmak için yetki başvurusu, en erken toplu iş sözleşmesinin bitiminden; …………
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 30 gün önce yapılabilir.
b) 60 gün önce yapılabilir.
c) 90 gün önce yapılabilir.
d) 120 gün önce yapılabilir.
e) 150 gün önce yapılabilir.
6) Cenaze işleri ve mezarlıklarda grev; ………………
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Sadece geçici olarak yasaklanabilir.
b) Sadece 60 gün süre ile ertelenebilir.
c) Tamamen yasaktır.
d) Hem geçici olarak yasaklanabilir hem de 60 gün süre ile ertelenebilir.
e) Hiçbir surette ertelenemez ve yasaklanamaz.
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7) İş mahkemesi, yetki itirazındaki işçi sayılarıyla ilgili maddi hata ve süreye ilişkin
itirazları duruşma yapmadan kaç gün içinde çözümler?
a) 6 gün,
b) 6 iş günü
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 45 gün
8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Menfaat uyuşmazlıklarının çözümünde grev yapılamaz.
b) Hak uyuşmazlıklarının çözümü sadece iş mahkemeleri tarafından yapılabilir.
c) Menfaat uyuşmazlıkları toplu iş sözleşmesinin uygulanması sırasında ortaya çıkan
uyuşmazlıklardır.
d) Menfaat uyuşmazlıklarının çözümünde özel hakeme başvurulamaz.
e) Hak uyuşmazlıklarının çözümünde grev yapılamaz.
9) Aşağıdakilerden hangisi sendikanın zorunlu organlarından biri değildir?
a) Denetleme kurulu
b) Yönetim kurulu
c) Genel kurul
d) Disiplin kurulu
e) İşçi sağlığı ve güvenliği kurulu
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10) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşveren greve katılmak istemeyen işçilerini çalıştırmak zorundadır.
b) Taraf sendikaya üye olan işçiler, greve katılmak zorundadır.
c) Grev ve lokavt sırasında iş sözleşmesi askıda olan işçiler, başka bir işverenin
yanında çalışabilirler.
d) Başka bir sendikaya üye olan işçiler, isterlerse greve katılabilirler.
e) Herhangi bir sendikaya üye olmayan işçiler, isteseler de greve katılamazlar.

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)e, 4)c, 5)d, 6)c, 7)b, 8)e, 9)e, 10)d
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13. ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



Bu bölüm Prof. Dr. Lale TÜZÜNER tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Uluslararası ve Çok uluslu Kavramlarının Tanımlanması
Önemi

13.2. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) Kavramının Tanımlanması ve
13.3. UİKY’yi Etkileyen Faktörler
13.4. İşletmelerin Uluslararası ve/veya Global Kimlik Kazanma Nedenleri
13.5. Uluslararası İşletme Stratejileri
13.6. Uluslararası Temin İşlevi: Uluslararası Çalışan Kavramı ve Türleri
13.6.1. Uluslararası Temin Yaklaşımları
13.6.2. Uluslararası Görevlendirme Nedenleri
13.6.3. Uluslararası Seçim Yöntemleri
13.7. Kendi Vatanına Geri Dönme ve Yönetimi
13.8. Uluslararası Eğitim ve Geliştirme
13.9. Uluslararası ücret Yönetimi
13.9.1. Uluslararası Ücret Yönetimi Yaklaşımları
13.10.

Uluslararası Performans Yönetimi

13.10.1. Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
13.10.2. Performans Değerlendirmenin Sıklığı Kriterlerinin Belirlenmesi
13.10.3. Performans Değerlendirmenin Kimler terafından Yapılacağının Belirlenmesi
13.11.

Uluslararası Endüstri İlişkileri

474

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sizce, işletmeler neden global olmak isterler? Uluslararası çalışan kavramı nedir ve
uluslararası çalışanlar ne gibi özelliklere sahip olabilirler?
2. Uluslararası /global işletmelerde temin sürecine kimler dahil olabilir? İşletmeler
yurtdışına yatırım yaptıklarında hangi temin yaklaşımlarını benimseyebilirler? Tartışınız.
3. Uluslararası performans yönetiminin getireceği zorluklar neler olabilir? Yerel
performans yönetiminden farklılıklarını ortaya koyunuz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Uluslararası ve
Uluslararasılaşma
Kavramı

Uluslar arası kavramının
anlamak, işletmelerin
uluslararasılaşma nedenlerinin
ortaya koyabilmek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile görüşmek,
özellikle global işletme
örneklerini incelemek

Uluslararası İnsan
Kaynakları Yönetimi

Yerel ve UİKY arasındaki
farklılıkların ortaya konarak,
UİKY’nin işletmelere
getireceği avantajlar ve
sakıncalar konusunda bilgi
sahibi olmak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile görüşmek,
özellikle global işletme
örneklerini incelemek

Uluslararası
Çalışanlar ve
Uluslararası Temin
Yaklaşımları

Uluslararası çalışan çeşitlerini
bilmek ve işletmlerin
uluslararası temin yaklaşımları
konusunda bilgi sahibi olmak

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile görüşmek,
özellikle global işletme
örneklerini incelemek

Konu
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası işletme



Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi



Uluslararası çalışan ve çeşitleri



Uluslararası temin ve seçim



Kendi vatanına geri dönme



Uluslararası çalışan/yönetici başarısızlığı
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Giriş
Bu bölümde, uluslararası insan kaynakları yönetiminin tanımına, önemine ve ayrıca
temin-seçim ve ücret yönetimi işlevlerinin ayrı bir öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. Temin
sürecinde çok uluslu işletmelerin yararlandıkları yaklaşımlar ele alınmış ve uluslararası yönetici
seçimini etkileyen faktörler ele alınmıştır. Uluslararsı yöneticilerin seçim sürecinin ardından,
onları uluslararası görevlere hazırlamak sürecin diğer önemli bir ögesidir. Bu nedenle
yöneticilere yoğun olarak yola çıkış öncesi eğitimler verilerek, üstlenecekleri rollere,
gidecekleri ülkelere hazırlanmaları gerekmektedir. Uluslararası görevin başarı ile yerine
getirilebilmesi için sadece yöneticinin değil, aynı zamanda ailesinin de eğitilmesi ve ilgili
kültüre uyumlaştırılmasının ne denli önemli olduğu tartışılmıştır. Uluslararası insan kaynakları
yönetiminde önem arz eden bir diğer işlev ise, ücret yönetimidir. Yöneticilerin denizaşırı
görevleri kabul etmelerinde ücret yönetiminin oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Çok
uluslu işletmelerin uluslararası yöneticilere yapılacak ödemelerde neden genellikle ana ülke
esaslı yaklaşımı benimsedikleri ifade edilmiş, diğer yaklaşımların yarar ve sakıncaları
incelenmiştir. Uluslararası yöneticilerin performansını etkileyen faktörler incelenmiş, ayrıca
yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesinde yaşanan çeşitli zorluklar ele alınmıştır.
Son olarak ise çok uluslu işletmelerin endüstri ilişkileri sistemlerine olan bakış açıları üzerinde
kısaca durulmuştur.
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13.1. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimler sonucunda, işletmeler
sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamlarda da varolmalarının gerekliğini ve
önemini anlamışlardır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren hızlanan ve 1990’lardan bugünlere
kadar da artarak gelişen “dünya rekabeti” işletmelerin dikkatlerini kendi ülkelerinin dışında
varlıklarını sürdüren piyasalara doğru çekmiştir. Maliyet, kalite, verimlilik gibi aşina olunan
faktörlerin yanı sıra, hatasız üretim, üretim süresi, pazar payı, sürdürebilirlik, müşteri talepleri,
nitelikli iş gücü, teknoloji ve AR-GE gibi faktörlerin önem kazanması aslında sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişi de yansıtmaktadır. Bilgi toplumuna kademeli olarak geçen
ve/veya geçmekte ülkeler “maliyet avantajı” yaratabilmek için üretim süreçlerini özellikle iş
gücünün daha ucuz olduğu ülkelere doğru kaydırması ile beraber işletmeler de coğrafi olarak
genişlemeye başlamışlardır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile birlikte işletmelerin
pazarlama ve yönetim faaliyetleri ülke sınırlarının dışına doğru kaymaya başlar. Söz konusu
durum, işletmelerin ana ülkenin dışındaki planlama, lojistik, insan kaynakları yönetimi gibi
yönetsel faaliyetlerini kontrol etme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Uluslararası İKY’yi incelemeden önce, “bir işletmenin uluslararası olması ne demektir”
sorusunun cevaplanması önem taşır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde çok uluslu işletme “çeşitli
ulusların katılımıyla oluşan”, “iki veya daha çok ulusla ilgili olan” şeklinde tanımlanmaktadır.
Çok uluslu işletme, belirli bir merkezden yönetilerek çok sayıda ülkede faaliyet gösteren
işletme olarak tanımlamaktadır. Çok uluslu işletmeyi global işletmeden ayıran temel özellik
çok uluslu işletmede bağlı kuruluşların birbirinden özerk olarak da yönetilebileceği veya bağlı
kuruluşların özerklik derecelerinin değişebileceğidir. Global işletmeler yine çok sayıda ülkede
faaliyet göstermekte ancak bağlı kuruluşlar ana ülkedeki genel merkez tarafından sıkı bir
biçimde kontrol edilmektedirler.
İşletmelerin uluslararası kimlik kazanarak büyümeleri, farklı ülkelere yatırım
yapmaları, farklı tüketicilere ürün/hizmet sunmaları sonucunda, işletmelerin iş gücü profili de
özellikle nitelik ve/veya nicelik gibi kriterler açısından değişime uğramaktadır. Artık insanlar
sadece vatandaşı oldukları ülkenin çalışanı olmak durumunda kalmayıp, ülkelerinin dışında
varolan fırsatları takip etmektedirler. Bir diğer ifade ile globalleşme iş gücünün hareketliliğine
daha çok imkân sağlamıştır. Birleşmiş Milletler’in 2011 rakamlarına göre dünyada 215 milyon
kişi ana vatanı dışında yaşıyor. Bunların 40 milyonunun ise üniversite eğitimi almış kişiler
oldukları istatistiklerle belirlenmiştir. Globalleşme ile beraber işletmelerde meydana gelen
değişimler sonucunda yüksek teknolojiye hakim, bilginin hızlı bir biçimde yayılmasına ve
kullanılmasına katkı sağlayan, değişimlere hızla uyum gösterebilen iş gücüne ihtiyaç artmıştır.
Söz konusu durum, işletmelerin insan kaynaklarını etkili bir biçimde ulusal ve uluslararası
ortamlarda yönetme ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Global düzeyde faaliyet gösteren
işletmelerin iş gücünün istihdamı ve geliştirilmesi süreci uluslararası insan kaynakları
yönetimi olarak ifade edilebilir. Uluslararası insan kaynakları yönetimi ile yerel insan
kaynakları yönetimi arasındaki temel fark, ülkesinin sınırları dışında hareket eden,
organizasyonun yurtdışı operasyonlarında farklı görevler üstlenen kadrolarının varlığıdır. Bu
şekilde istihdam edilen çalışanlara “yabancı yönetici” veya ”uluslararası yönetici” (expatriate)
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adı verilmektedir. Uluslararası yönetici, geçici bir süre için yurtdışında ikamet eden çalışan
olarak tanımlanmaktadır. Ana ülke vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşları her zaman için
uluslararası yönetici olarak kabul edilirler.
Morgan, uluslararası insan kaynakları yönetimini; insan kaynakları faaliyetleri, ülkeler
ve çalışan kaynakları arasındaki ilişki olarak tanımlar. Uluslararası insan kaynakları yönetimi,
geniş açıdan ele alındığında, yerel İKY faaliyetlerini içermektedir. Ancak yerel insan
kaynakları yönetimi tek bir ülke sınırları içinde çalışan bireyleri kapsar. Oysa, uluslararası insan
kaynakları yönetimi değişik ülkelerde çalışma potansiyelinde olan ve farklı kültürlere sahip
bireylerin temini, seçimi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili
politikaların, uygulamaların yönetimidir. Ülkelerin birlerinden farklı ekonomik, kültürel ve
yasal sistemlerinin olması nedeniyle çok uluslu işletmelerin çalışanlarının ülkeleri dışında
yönetilmeleri özellikle anaülke insan kaynakları için çeşitli zorluklar oluşturmaktadır.

13.2. Uluslararası İK Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler
Ülkelerin birbirlerinden oldukça farklı ekonomik, kültürel, yasal, politik sistemlerinin
mevcudiyeti, yöneticilerin global vizyona sahip olması gereklilik hâline gelmiştir. Yerel
yöneticileri uluslararası yöneticiye dönüştürme görevi birçok uluslararası işletmenin
karşıkarşıya olduğu stratejik insan kaynakları yönetimi problemi olarak ortaya çıkmaktadır.
Kültürel Faktörler: Kültür, akademik literatürde farklı biçimlerde tanımlanmıştır.
Bilgi, inanç, sanat, ahlak, töre ve insanın toplumun bir üyesi olarak sahip olduğu bütün diğer
özellikler ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür. Bir toplumun kültürel yönelimi,
toplumun üyelerinin değerlerinin, tutumlarının ve davranışlarının karmaşık etkileşimi ile ortaya
çıkar. Kültürel farklılıklar insan kaynakları politika ve uygulamalarını direkt olarak
etkilemektedir. Performans değerlendirme sonrasında çalışanlara sağlanan geri bildirim,
çalışanların iş akdine son verilmesi, işe alma görüşmelerinde yöneltilen sorular farklı
kültürlerde farklı biçimde algılanıp, yorumlanabilir. Bu nedenle yöneticilerin İK yönetici ve
sorumlularının evrensel zihniyete sahip olmaları, empati göstermeleri ve kültürel farklılıkları
dikkate alacak şekilde politika ve sistemler geliştirmeleri beklenmektedir.
Ekonomik Faktörler: iktisatçılar piyasa ekonomisini serbest, planlı (kumanda
ekonomileri sistemi) ve karma ekonomi olarak sınıflandırmaktadırlar. Serbest piyasa ekonomisi
“ekonomik aktiviteleri ve muameleleri etkileyecek kararların büyük çoğunluğunun, hükûmet
yerine bireylerin verdiği bir ekonomik sistem” olarak tanımlanabilir. Ekonomik sistemlerdeki
farklılıklar dolaylı da olsa insan kaynakları yönetimi politikalarını etkilemektedir. Özellikle
ekonomik sistemlerdeki değişimler istihdam piyasasındaki hareketliliği direkt olarak
etkileyerek, işsizlik, iş gücü maliyetleri ve sosyal güvenlik programları üzerinde kalıcı etki
yapmaktadır.
Yasal, Politik ve İşçi-İşveren İlişkilerine İlişkin Faktörler: Çok uluslu işletmeler
faaliyette bulunacakları ülkenin genel olarak yasalarına, iş gücü ile ilgili olarak da iş yasalarına
aşina olmalıdırlar.Devletin ücret, iş sözleşmesi gibi konulardaki otoriter yapısından uzaklaşan
çalışanlar, yeni ortamda özellikle özel sektörde, düşük ücret ve iş sağlığı ve güvenliği açısından
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yetersiz koşullara sahip işletmelerde çalışmak istememektedirler. İşletmelerin global düzeyde
yönetilmesi politik risklerin de yakından takibini gerektirmektedir. Terör, askeri darbe,
devletleştirme gibi riskleri izleyerek ve/veya dikkate alarak karar veren global işletmeler,
finansal performanslarını arttıracak ve sürdürülebilir olacaklardır.

13.3. Uluslararası İşletme Stratejileri
Dünya ekonomisinde yaşanan yoğun rekabet, müşterilerin talepleri doğrultusunda
“kalite odaklı” ürün/hizmetlerin sunulması, piyasaların her geçen gün birbirine benzemesi, ürün
ve hizmetlerin daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı biçimde tüketicilere ulaştırılması gibi özellikler,
işletmeleri yeni ülkelerde faaliyet göstermeye doğru yönlendirmektedir. Bazı durumlarda
başka bir ülkede en az fiziki mevcudiyetle, bazen ise yerel faaliyetlerden daha büyük çaplı
üretim merkezlerinin oluşturulması ile veya yabancı işletmelerle oluşturulan uluslararası
birleşme /stratejik işbirlikleri ile yürütülebilir. İşletmelerin ürün ve hizmetlerini kendi ülkeleri
dışında pazarlayabilecekleri; stratejik işbirliklerine girebilecekleri yabancı işletmelerin varlığı,
iş gücü maliyetlerinin daha ucuz olduğu ülkelere belirli faaliyetleri outsource etme imkânı (dış
kaynaklardan yararlanma) işletmelere yeni fırsatlar sağlamaktadır. Böylesine bir ortamda
işletmeler uluslararasılaşmayı strateji olarak benimsemektedirler. Tartışılması gereken
konulardan biri de, işletmelerin uluslararası kimlik kazanma nedenleridir. Tablo 26,
işletmelerin uluslararası kimlik kazanma isteklerinin altında yatan temel nedenleri
sıralamaktadır.
Tablo26: İşletmelerin Uluslararası Kimlik Edinme Nedenleri
Sürekli büyüme/gelişme isteği

Devletin katkısı /sınırlamaları

Yerel pazarın doyuma ulaşması

Tüketicilere olan mesafeyi azaltma isteği

Karlı tedarikçiler (kalite, maliyet)

Ana ülkedeki artan rekabet

İş gücü piyasası (iş gücü arzı, nitelik,
maliyet)

Farklı ülkelere yatırım yaparak genel işletme
riskinin azaltılması

Yeni teknolojilerden faydalanma

Ana ülke hükûmetinin ithalat ve ihracata
koyduğu vergiler

Şimdiye kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi, özellikle globalleşme, rekabet, ileri
teknoloji,devlet politikaları gibi çeşitli faktörler, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren
küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeleri direkt veya dolaylı bir biçimde etkilemektedir.
Ancak işletmeler farklı düzeylerde veya biçimlerde global düzeyde rekabet etmektedirler. Bir
diğer ifade ile işletmeler dış çevreden aldıkları etkileşimlere aynı biçimde tepki
vermemektedirler. İşletmeler global stratejilerini uygulama düzeylerini temel olarak “yerel
talepleri yerine getirme” ve “global etkinlik” olarak iki açıdan ele alabilirler.
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Yerel Strateji: Öncelikli olarak, kendi ülkesinin pazarına hizmet etmeye odaklanan bir
stratejidir. Bu evrede yöneticiler üretim ve/veya hizmetlerini geliştirmeye odaklansalar da,
pazar yerel ve sınırlıdır. İhracat yapmaya başlayarak, yurtdışı satışlarını arttırmayı hedeflerler.
Yine bu evrede ihracat yaptıkları ülkede sorunlarla karşılaşmayı önlemek için gümrük ve diğer
konularda dış kaynaklardan yararlanırlar (outsourcing).
Uluslararası strateji: işletmenin çoklu ülkelere hizmet etmesi, ihracatını arttırması
veya bazı faaliyetlerini yurtdışında yürütmeye başlaması dolayısıyla, pazarını genişletmesi
olarak ifade edilebilir. Bu evrede, işletme faaliyette bulunduğu her ülkenin kendine göre rekabet
mekanizmalarının birbirlerinden farklı olduğunu kavrar. İşletme, uluslararası pozisyonunu
faaliyette bulunduğu sektördeki diğer işletmelere göre konumlandırarak, rekabet edebilecektir.
Yerel evrede oluşturulan ihracat departmanı yerini uluslararası departmana bırakır. Bu evrede
satış, hizmet ve denizaşırı depolama gibi konularda uzmanlar istihdam edilirler. Bu evrede
işletme çok sayıda ülkeyi potansiyel Pazar olarak belirlemeye çalışacaktır. Bu evrede bağlı
kuruluşlar genel merkezin sıkı kontrolü altında olup, ilgili bağlı kuruluşlara ağırlıkla anaülke
vatandaşları gönderilerek, yönetim sağlanır. Bir diğer ifade ile “uluslararası yönetici” veya
“yabancı yönetici” (expatriate) olarak adlandırılan çalışanlar bu evrede yurtdışına gönderilerek,
uluslararası insan kaynakları yönetiminin temelleri atılır.
Çok Uluslu Strateji: Çok uluslu strateji işletmenin pazarlama ve üretim operasyonlarını
çeşitli ülkelerde yürütmesi ve toplam satışlarının en az bir bölü üç oranında kendi ülkesinin
dışından elde etmesi anlamına gelmektedir. Bu evrede, dünya geneline dağılmış bağlı
kuruluşların yönetimi, işletme için yoğun faaliyetler anlamını taşır. Ayrıca işletmenin
tedarikçileri, üreticileri ve dağıtıcıları da dünya geneline dağılmış durumdadır. Çok uluslu temel
amaçlarından biri, faaliyette bulunulan ülkenin bağlı kuruluşuna o ülkeye özgü yerel ihtiyaçları
karşılama yetkisi verilerek, yerel talepleri de yerine getirmektir.
Global strateji: Çok uluslu strateji, yerel tercihlere öncelik verirken, global strateji
global etkinliğe yoğunlaşmaktadır. Global strateji, farklı ülkelerdeki bağlı kuruluşları
uyumlaştırarak, kapsam ve etkinliği arttırmaya odaklanır. Bu strateji işletmeler için nihai amaç
olarak kabul edilebilir. İşletme yerel pazarlar karmasından artık dünya çapında faaliyet
gösteren, bir ülkedeki rekabetçi konumu, diğer ülkelerdeki faaliyetlerini anlamlı bir şekilde
etkilediği duruma geçmiştir. Global stratejiyi benimseyen işletmeler kendilerini “ülkesiz”
olarak görür, ana ülkelerini tüm dünya olarak kabul ederler.
Uluslarüstü Strateji: Akademik yazında rastlanan bir diğer strateji de, çok uluslu ve
global stratejilerin avantajlarından faydalanarak oluşan uluslar üstü (transnational) stratejidir.
Bağlı kuruluşlar arasındaki paylaşılan vizyon ve koordinasyonu teşvik ederken, yerel ülke
ihtiyaçlarına göre ürün veya hizmetlerini şekillendirme yeteneğine sahip olma stratejisi olarak
tanımlanabilir. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin birçoğu, bu stratejiyi
benimseme eğilimindedirler.
Bundan sonraki kısımlarda uluslararası insan kaynakları yönetimini oluşturan temel
işlevlerden bahsedilecektir.
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13.4. Uluslararası Temin
Uluslararası işletmelerdeki temin süreci hem yerel ortamlara göre daha karmaşıktır hem
de karşılaşılan bazı sorunlar sadece uluslararası işletmeler için geçerlidir. Örneğin, ABD
kökenli bir işletme Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşuna pazarlama müdürü atamak istediğinde;
ilgili pozisyona ana ülkeden (AÜV), ev sahibi ülke yöneticilerinden (EÜV) veya diğer bağlı
kuruluşlarında çalışan pazarlama yöneticilerinden (ÜÜV) birini atayabilir. Yani ilgili
pazarlama müdürünün atama kararını alırken işletme üç farklı kaynaktan yararlanabilir. Bu
kararı almada genel merkezdeki ve bağlı kuruluşlardaki kilit pozisyonlarda kimlerin
çalışabileceği ile ilgili genel temin politikaları (anayurt merkezli, çok merkezli, dünya merkezli
ve bölge merkezli), ev sahibi ülkenin temin ile ilgili ortaya koyduğu hukuki sınırlar ve mevcut
iş gücünün durumu gibi bazı faktörler rol oynamaktadır:
Uluslararası temin: anaülke vatandaşları mı yoksa diğerleri mi?
Amerika Birleşik Devletleri kökenli olan IBM çok uluslu işletmesi, Türkiye’deki
faaliyetleri için Türk vatandaşları ile çalışırken (Ev sahibi ülke vatandaşları), Amerikalı
çalışanlarını (Ana ülke vatandaşları) Asya-Pasifik ülkelerine göndermekte, Japonya’daki
faaliyetleri için Singapur’lu (Üçüncü ülke vatandaşları) çalışanlarını görevlendirmektedir.
Ana Ülke Vatandaşları (Parent Country Nationals): Çok uluslu firmanın merkezinin
bulunduğu ülkenin vatandaşlarıdır. Ana ülke vatandaşlarının üç temel yetkinliğinin olduğu
ifade edilmiştir. Bunlar; çok uluslu işletmenin kurum kültürüne olan aşinalık, genel merkezle
etkili bir biçimde iletişime geçebilme ve bağlı kuruluşun faaliyetlerini kontrol edebilme
yetkinliğidir. Genel olarak, bağlı kuruluşta ana ülke vatandaşlarının (AÜV) varlığı, genel
merkezin stratejik hedeflerine, politikalarına ve amaçlarına uyulacağının kanıtı olarak kabul
edilmektedir.
Ev Sahibi Ülke Vatandaşları (Host Country Nationals): Yabancı bir şirketin bağlı
kuruluşunun bulunduğu ülkenin vatandaşlarıdır.
Üçüncü Ülke Vatandaşları (Third Country Nationals): Ana ülke ya da ev sahibi ülke
dışındaki ülkelerin vatandaşlarıdır.
İşletmelerin uluslararası yöneticileri tercih etme nedenleri arasında, ev sahibi ülkedeki
iş gücünün yetersizliği, kurum genelinde “global vizyon oluşturma”, uluslararası birimler ve
yerel faaliyetlerin birbirlerine bağımlı olması, ev sahibi ülkede politik riskin yüksek olması ve
ana ülke ve ev sahibi ülke arasındaki kültürel mesafenin fazla olması gösterilebilmektedir.
Uluslararası görevde bulunmak üzere farklı merkezlere giden yöneticiler, gittikleri
yerlerde belirli görevlerde bulunurlar. Bunlar:
Genel Müdür: Bağlı kuruluşu yönetmek için görevlendirilirler.
Yapı Kurucu: Ana merkezdeki/genel müdürlükteki yapıya benzer bir oluşumu bağlı
kuruluşta oluşturma ve gerekli altyapıyı hazırlama amacı ile yabancı ülkede görevlendirilirler.
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Yapı kurucu olarak görev aldıkları ülkede pazarlama, üretim departmanlarının veya finansal
raporlama sisteminin altyapısını oluştururlar, fabrikanın kurulmasına nezaret ederler.
Sorun Çözümleyici: Belirli bir operasyonel sorunu analiz etmek ve çözmek üzere bağlı
kuruluşa gönderilen çalışanlar olarak tanımlanabilir.
Teknisyen/Usta: Bağlı kuruluşta teknik düzeyde işleri gerçekleştirmek üzere
görevlendirilirler. Genellikle teknik düzeyde becerilere sahip teknisyenler veya deneyimli
ustabaşları bu görev için uygundur.

13.4.1.Uluslararası Temin Yaklaşımları
Anayurt Merkezli Yaklaşım (Ethnocentric)
Çok uluslu işletmelerde tüm anahtar pozisyonlara ana ülke vatandaşlarının yerleştirilmiş
olmasıdır. Bağlı kuruluşların özerkliği sınırlı olup, stratejik kararlar şirket genel merkezinde
alınır. Bağlı kuruluşlar, ana ülke vatandaşları tarafından yönetilirler. Ana ülkeye özgü tutumun,
yönetim biçiminin, bilgilerin, değerleme ölçütlerinin ve yöneticilerin; ev sahibi ülkeden elde
edilebilecek her şeyden daha üstün olduğu düşüncesi, anayurt merkezli/etnosentrik yaklaşıma
sahip işletmedeki geçerli düşünce sistemidir. Temel felsefe ana ülke vatandaşlarının daha
profesyonel olduğu ve ana ülkede başarılı olan yöntemlerle bu kişilerin yurtdışı faaliyetlerini
yönetecekleridir. Çok uluslu işletmelerin anayurt merkezli yaklaşımı benimsemelerinin ev
sahibi ülkede nitelikle iş gücünün olmaması, genel merkezle kontrol ve koordinasyon sağlama
ihtiyaçlarının bulunması gibi nedenleri bulunmaktadır. Ancak, anayurt merkezli yaklaşımın ev
sahibi ülke çalışanlarının terfi olanaklaırnı kısıtlaması, uluslararası yöneticilerin uyum sorunu
yaşamaları ve ücret adaletsizliği gibi bazı sakıncaları da bulunmaktadır.
Çok Merkezli Yaklaşım (Polycentric)
Ev sahibi ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde istihdam edilmesi, ana ülke
yöneticilerinin ise, şirket merkezinde görev alması temeline dayanır. Bu yaklaşımda, çok uluslu
işletme her bağlı kuruluşu ayrı bir bağımsız merkez olarak kabul eder, hatta, bazı konularda
karar alma yetkisini de bağlı kuruluşlara bırakır. Bağlı kuruluşlar genellikle ev sahibi ülke
vatandaşları tarafından yönetilmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, ev sahibi ülke vatandaşları
nadiren genel merkezdeki bir pozisyona atanabilmekte, ana ülke vatandaşları da nadiren bağlı
kuruluşta görev alabilmektedir. Çok merkezli yaklaşım/polisentrik, ev sahibi ülkenin kültür ve
davranışlarını ancak ev sahibi ülke vatandaşlarının en iyi kavrayabileceği düşüncesiyle, yabancı
kuruluşun ev sahibi yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunur. Çok merkezli
yaklaşımda yöneticilerinuyum problemlerinin azalması, AÜV’lerin istihdamına göre daha az
maliyetli olması, kilit pozisyonlarda istihdam edilen yöneticilerde iş gücü devrinin düşük
olması ve bazı eğitimlere daha az gereksinim duyulması avantajlar mevcuttur.
Çok merkezli yaklaşımın yabancı dille ilgili engeller, kültürel farklılıklar ve ev sahibi
ülke yöneticilerinin kendi ülkeleri dışında tecrübe edinme konusunda fırsat kısıtlığı gibi bazı
sakıncaları da bulunmaktadır.
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Dünya Merkezli Yaklaşım (Geocentric)
Bu yaklaşımda, çok uluslu işletme faaliyetlerinde global yaklaşımı benimsemekte ve
her bir birimin kendi yetkinliği doğrultusunda bütüne olan katkısını kabul etmektedir.
Vatandaşlığa önem vermeyen, organizasyondaki işler için en iyi kişileri arama temeline
dayanan bir yaklaşımdır. Yönetici seçim ve yerleştirilmesinde dünya merkezli/jeosentrik bir
tutumun başarılı olabilmesi için dünya çapında bütünleşmiş bir işletmecilik felsefesiyle
desteklenmesi gerekir. Dünya merkezli yaklaşımı benimseyen çok uluslu işletmeler ödül, terfi
ve geliştirme politikalarında çalışanlarının “pasaport renkleri” ni dikkate almazlar. AÜV, EÜV
ve ÜÜV işletmenin genel merkezindeki anahtar işlerde, hatta işletmenin tepe yönetiminde veya
yönetim kurulunda bulunabilir veya istihdam edilebilirler.
Dünya merkezli yaklaşımın farklı ülkelerde aday havuzu oluşturmak, birimler arasında
iş birliği ve kaynak paylaşımını desteklemek ve federasyon anlayışını taşımaması olmak
üzereüç temel avantajından bahsedilebilir. Diğer temin yaklaşımlarında olduğu gibi dünya
merkezli yaklaşımın da ev sahibi hükümletlerin kendi vatandaşlarını istihdam etmek istemeleri,
üçüncü ülke vatandaşlaır için kapsamlı belgeler isteyebilmeleri, eğitim ve yerleştirme
maliyetleri gibi bazı sakıncaları bulunmaktadır.
Bölge Merkezli Yaklaşım (Regiocentric)
Bu yaklaşım, çok uluslu işletmenin coğrafi stratejisini ve yapısını ifade eder. Dünya
merkezli yaklaşım gibi geniş bir yönetici havuzuna sahiptir, ancak bu havuzdan daha kısıtlı
şekilde faydalanır. Çalışanlar ülke dışında görevlendirilmekte ancak istihdam edilecekleri
bölgeler, çok uluslu işletmenin bağlı kuruluşlarının yer aldığı bölgeler ile sınırlı kalmaktadır.
Bu yaklaşımı benimseyen çok uluslu işletmelerde bölgesel yöneticiler genel merkeze terfi
edilmemekte ancak bulundukları bölge dahilinde karar alma özerklikleri bulunmaktadır.
Örneğin, ABD kökenli çok uluslu işletme, üç bölge oluşturabilir: Avrupa, Amerika ve Asya –
Pasifik. Avrupa’da istihdam edilen yönetici rahatlıkla Avrupa bölgesi içinde görev alabilir.
İlgili yöneticinin Amerika bölgesinde görev alması nadiren gerçekleşir.
Bölge merkezli yaklaşımın, aynı bölgedeki yöneticilerin iletişim v etkileşim hâlinde
olması, yerel şartlara duyarlılık gösterilmesigibi avantajları bulunmaktadır.Çok uluslu
işletmenin anayurt merkezli veya çok merkezli yaklaşımdan dünya merkezliye doğru kademeli
olarak geçiş yaparken izlediği yol olarak kabul edilebilir. Bölge merkezli yaklaşımı benimseyen
işletmelerin federalleşme, kariyer gelişimlerinin kısıtlanması, farklı ülkeler için farklı temin
yaklaşımlarının oluşturulmasının gerekmesi gibi sakıncaları bulunmaktadır.

13.4.2. Uluslararası Görevlendirme Nedenleri
Uluslararası yöneticilerin uluslararası görevlendirmeleriyle ile ilgili yazına bakıldığında
çeşitli stratejik nedenlerin ortaya konduğu dikkat çekmektedir. En temel nedenler arasında “boş
olan pozisyonların doldurulması”, “yönetici geliştirme” ve “örgüt geliştirme” yer almaktadır.
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Pozisyonların doldurulması: İlgili pozisyonun düzeyine ve gerektirdiği niteliklere
göre işletme, ilgili pozisyonu kendi ülkesinin vatandaşları arasından veya yabancı ülke
vatandaşlarından doldurabilir.
Yönetici Geliştirme: Çalışanlar işletmenin farklı bölümlerine “eğitim ve geliştirme”
amacı ile ve işletmenin “değerler sisteminin gelişimini” desteklemeleri için gönderilirler. Genel
merkezdeki çalışanlardan bağlı kuruluşlara, bağlı kuruluşlardan genel merkeze veya diğer bağlı
kuruluşlara çalışan transferi meydana gelmektedir.
Örgüt Geliştirme: Kontrol ihtiyacı, bilgi transferi, uzmanlık, farklı bölgelerdeki
prosedür ve uygulamalar ve global pazar fırsatlarının genişlemesi vb. stratejik nedenlerle çok
uluslu işletmeler yöneticilerini/çalışanlarını bağlı kuruluşlarda çalışmaya gönderirler. Birden
fazla ülkede bulunarak farklı deneyimler edinen uluslararası yöneticiler diğer yöneticilere göre
daha geniş bakış açısı elde ederler.

13.4.3. Uluslararası Görevlendirmelerin Çeşitleri
Kısa süreli (Short-term): Üç aya kadar olan ve genellikle sorun çözmek veya proje
kontrolünü gerçekleştirmek üzere yapılan görevlendirmelerdir. Ayrıca, görev süresi
tamamlanan yöneticinin, yeni bir görev bölgesi belirlenene kadar olan geçici görevlendirmeleri
de kısa süreli kapsamında ele alınır.
Uzatılmış (Extended): Bir yıla kadar olan görevlendirmelerdir.
görevlendirmelerin faaliyet alanları kısa sürelilerle benzerlik gösterir.

Bu

tip

Uzun süreli (Long-term): Bir yıldan beş yıla kadar olan görevlendirmelerdir. Bu tip
görevlendirmelerde açıkça tanımlanmış rol/mevki bulunmaktadır. Örneğin bağlı kuruluşun
genel müdürü veya pazarlama müdürü pozisyonu vb. Büyük çoğunlukla, uluslararası yönetici
görevlendirmeleri uzun süreli olarak kabul edilenlerdir.
Yukarıda tanımlanmış bulunan üç tür görevlendirmenin dışında, standart olarak kabul
edilmeyen görevlendirmeler de yer almaktadır. Bunlar :
Gezici görevlendirmeler (Commuter Assignments): Ana ülkeden, görev alacağı
ülkeye haftada bir veya iki haftada bir seyahat etmesine izin veren görevlendirmeler bu
tanımlama içinde yer alır. Londra’da yaşayan uluslar arası yöneticinin belirli aralıklarla
İstanbul’da çalışması örnek olarak verilebilir.
Rotasyonel Görevlendirmeler (Rotational Assignments): Yöneticinin ana ülkeden,
çalışacağı ülkeye kısa ve belirli bir süre için gitmesi ve belli aralıklarla ülkesinde bulunarak
işine ara vermesidir. Bu tip görevlendirmeler özellikle inşaat ve petrol işlerinde karşımıza
çıkmaktadır.
Sözleşmeye Bağlı Görevlendirmeler (Contractual Assignments): Uluslararası
projeler için kritik becerilere sahip bireylerin altı aydan - on iki aya kadar olan sınırlı dönemde
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görev alınacak ülkede bulunmalarıdır. Çok uluslu proje takımlarına yer veren AR&GE alanında
bu tip görevlendirmeler oldukça yaygındır.
Sanal Görevlendirmeler (Virtual Assignments): Yöneticinin, bulunması gereken ülkeye
gitmeden çalıştığı merkezden uluslararası görevini yerine getirmesidir. Teknolojinin gelişmesi
ile beraber video-konferans sistemleri veya yazılım programları aracılığıyla çalışanlar
arasındaki iletişim yüz yüze olarak da gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin sanal
görevlendirmeleri tercih etme nedenleri arasında uzun süreli görevlendirmeye olan talebin
giderek azalması ve maliyet avantajı olarak sıralanabilir. Sanal görevlendirmeler özellikle
bölgesel pozisyonlar için uygun olmaktadır. Coğrafi olarak birbirinden uzak olan ve zaman
dilimi olarak birbirinden oldukça farklı yerde bulunan ülkeler için sanal görevlendirmeler etkin
olarak kabul edilmemektedir.

13.5. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçim
Uluslararası çalışanların seçim süreci yerel/ulusal seçime göre daha zorludur.
Uluslararası çalışanlar görev için gittikleri ülkede yeni bir dünya ile tanışmakta ve görev
aldıkları ülkenin toplumuna ve yeni iş ortamına uyum göstermeye çalışmaktadırlar. İş
normlarındaki farklılıklar, yalnızlık, yurt özlemi, sağlık hizmetlerindeki farklılıklar, lojman,
okul, dil, adetler, yaşam pahası vb. uluslararası çalışanın gittiği ülkede karşılaşacağı zorlukların
bazılarıdır. Yöneticiler beşeri becerileri, ev sahibi ülkenin kültürünü anlama, uyum becerisi,
aile konuları ve yabancı dil gibi kriterleri yeterince dikkate almadan, karar vermektedirler.
Yapılan araştırmalar, uluslararası görevlendirmelerde yaşanan başarısızlığın teknik becerilerin
eksikliğinden değil, bireysel uyumun yetersizliğinden kaynaklandığını göstermektedir.
Test/sınav uygulamaları, mülakat ve adayın geçmişinin araştırılması, hem yerel hem de
uluslararası yönetici seçiminde yararlanılan yöntemler/aşamalar arasındadır. Tüm bu
anlatılanlar doğrultusunda uluslararası çalışan seçiminde genel kabul görmüş kriterlerin yanı
sıra, kültürel uyum, aile baskısı/desteği, teknik beceri, uyum becerisi gibi uluslararası
görevlendirmeye özgü kriterlerden de faydalanmak gerekir.

13.5.1.Uluslararası Yönetici Seçim Yöntemleri
İşletmelerin, yerel ve uluslararası faaliyetleri için yönetici seçerken kullandıkları
süreçler birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Her türlü görev için yöneticinin gerekli
olan teknik yeteneğe, iş yapma becerisine, sosyal yetilere sahip olması gerekir. Ancak, şimdiye
kadar anlatılanlarda anlaşılacağı gibi, uluslararası görevlendirmeler oldukça farklı özellikler
gerektirmektedir. Uluslararası yöneticilerin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesine
yönelik gerçekleştirilen bir araştırmada, beş ana faktör ortaya çıkmaktadır. Bunlar “İş Bilgisi
ve Motivasyon”, “İlişkisel Beceri”, “Esneklik / Uyumluluk”,”Kültürel Açıklık” ve “Aile
Durumu” yer almaktadır. (Tablo 27)
Tablo 27:Uluslararası Yöneticilerin Başarısını Etkileyen Faktörler
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İş Bilgisi ve
Motivasyon

İlişkisel
Beceri

Yönetsel yetenek

Saygı

Örgütsel yetenek

Nazik

Hayal gücü

Empati

Yaratıcılık

Dürüstlük

Sorumluluk

Yargılamayan

Yüksek motivasyon Empati
İnisiyatif ve enerji
Misyona ve işe
inanma

Esneklik/Uyuml
uluk
Stresle başa
çıkma
Esneklik
Politik duyarlılık
Değişim
Bağımlılık
Olumlu öz- imge
(imaj)
Karmaşık
durumlara

Kültürel
Açıklık
Açıklık
Denizaşırı
deneyim
Yabancı
ülkelerin
kültürüne ilgi
Yabancı dil
bilgisi
Dışadönüklük

Aile
Durumu
Eşin ve
ailenin
uyumu
Eşin olumlu
görüşü
Eşin yabancı
bir ülkede
yaşama isteği
İstikrarlı
evlilik

olan tolerans
Çok uluslu işletmelerin uluslararası yönetici seçiminde tercih ettikleri yöntemler
arasında görüşme, testler, değerleme merkezleri veya bunların karması yer alır.

13.5.2. Uluslararası Yönetici Başarısızlığı
Uluslararası yönetici başarısızlığı ile ilgili literatüre bakıldığında, kavramın farklı
tanımlandığı görülmektedir. Uluslararası yöneticinin görev süresi tamamlanmadan ülkesine
geri dönmesi, en kabul görmüş tanımlardan birisidir. Genellikle uluslararsı yönetici
başarısızlığı, seçim hatası ve ayrıca iyi bir biçimde yönetilememiş uluslararası yönetici
istihdamı olarak kabul edilmektedir. Uluslararası yönetici başarısızlığı işletme için oldukça
maliyetlidir. Uluslararası yönetici başarısızlığının direkt maliyetleri (ücretler, taşınma, yolculuk
ve eğitim-geliştirme giderleri) yanında dolaylı maliyetleri bulunmaktadır. Dolaylı maliyetler
arasında verimlilik kaybı, pazar payının kaybedilmesi, müşteri sayısında azalış, ev sahibi ülke
hükûmeti ile yaşanan problemler veya bozulan iş ortamı sıralanabilir.
Özellikle son yirmi yılda çok uluslu işletmelerin dünya pazarında yaygınlaşmasıyla,
uluslararası yönetici seçimi, yerleştirilmesi önem kazanmıştır. Uluslararası yönetici çalıştırma
global işletmeler için oldukça maliyetlidir. Bu nedenle işletmeler, özellikle uluslararası yönetici
başarısızlığını ortaya çıkaran nedenleri belirlemeye çalışmaktadır. Uluslararası yöneticinin
başarısını etkileyen faktörler arasında “yabancı ülkeye uyumda yetersizlikler”, “görev
süresinin uzunluğu”, iş ortamı ile ilgili faktörler”,“görev isteği”ve “istihdam politikaları” yer
almaktadır.
Uluslararası yönetici başarısızlığını en aza indirmek isteyen insan kaynakları
yöneticilerinin bazı hususlara özen göstermeleri gerekmektedir. Öncelikle görüşme yapılan
yöneticiye gideceği ülkeyi gerçekçi bir biçimde tanıtmalı, ailesinin yurtdışında kalma veya
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çalışma isteğini irdelemelidir. Görüşme sürecine, yurtdışı görev tecrübesi olan ve görevlerinde
başarı göstermiş yöneticilerin katılması önerilmektedir. Ayrıca, geçmişinde herhangi bir
uluslararası deneyimi olmuş bireyler tercih edilmeli ve yabancı kültüre olan uyumları test
edilmelidir.

13.5.3. Kendi Vatanına Geri Dönme
Uluslararası seçme ve yerleştirme literatüründe üzerinde durulmayan bir konu,
yurtdışında görev alanların zamanı geldiğinde kendi vatanlarına geri dönme durumlarıdır. Geri
dönüşle ilgili endişelerden birincisi, işletmenin geri dönüşle ilgili yeterli planın olmayışı ve bu
nedenle ilgili kişinin geçici olarak daha alt pozisyonlarda görevlendirileceğidir.
Başka bir endişe kaynağı, dış görevde başarısız olma ve bunun eskiden ümit vadeden
meslek çizgisini olumsuz yönde etkileme olasılığıdır. Yönetici, ülke içinde göreve başladıktan
sonra statü kaybına uğradığını düşünebilir. Yurtdışına giden kişi hatta onun ailesi, kendi
ülkelerine döndüklerinde “ters kültür şoku” na maruz kalabilirler. Çevre artık onlara benzer
gelmediğinden, çevrelerinden biraz uzaklaştıklarını, farklılaştıklarını hissedebilirler. İş ile ilgili
olduğu gibi, kişisel zorluklarla da karşılaşabilirler. Yapılan çalışmalar, geri dönen yöneticilerin
%20- 40’ının kısa süre sonra istifa ettiğini göstermektedir.
Yurda geri dönüş iki farklı açıdan irdelenebilir: Kişi açısından ve organizasyon
açısından. Yurtdışında görevlendirilmiş kişi açısından geri dönüş, o kişinin bireysel ve kariyer
ihtiyaçlarını desteklemelidir. Organizasyon açısından geri dönüş, yurtdışı tecrübeden elde
edilecek fayda fırsatı olarak görülebilir. Bu nedenle geri dönüş işlemi tamamlanmadan önce,
çok uluslu işletme ile çalışan, bireyin profesyonel ve kişisel gereksinimlerini karşılamak kadar,
kazanılmış becerilerine en uygun pozisyonu belirlemek için de birlikte çalışmalıdırlar.
İdeal olarak yurda dönüşün planlanması, çalışanın yurtdışında görevlendirildiği andan
itibaren başlamalıdır. Görüldüğü gibi, yurda geri dönüş, global temin ve seçim stratejisinin
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve yurda geri dönüş yapacak kişilere gereken önem
verilmelidir.

13.6. Uluslararası Eğitim–Geliştirme
Uluslararası işletmelerde yöneticinin gideceği ülkeye uyumu için görevlendirme öncesi
ve görevlendirme sırasında farklı konularda çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. İlgili eğitimler
sadece yöneticiye yönelik olabileceği gibi, yöneticinin ailesini de kapsayabilir. Uluslararası
düzeyde iş yapan işletmeler, denizaşırı görevlendirmelerde çalışanlarının başarılı olabilmeleri
için onları eğitmek ve geliştirmek zorundadırlar.
Uluslararası görevlendirmeler, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemli bir eğitim ve
geliştirme aracı olarak kabul edilebilir:
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 Çeşitli birimler arasında bilgi ve yetkinlik transferi sağlayan uluslararası yöneticiler
“eğitici” rolünü üstlenmişlerdir. Uluslararası yönetici ev sahibi ülkedeki personeli eğiterek ve
geliştirerek kendi pozisyonu için hazırlar.
 Ev sahibi ülkeye gönderilmiş olan uluslararası yöneticiler “kontrol” görevini de
üstlenirler. Ana ülkedeki uygulama ve süreçlerin gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini
kontrol ederek, müdahalede bulunabilirler.
 Uluslararası görevlendirmelerin bir nedeni de yönetici geliştirmedir. Özellikle, iş
rotasyonu ile, uluslararası yöneticilerin farkı işlerde/departmanlarda çalıştırılarak çeşitli
yetkinlikler kazanmaları amaçlanır.
Uluslararası eğitim ve geliştirme konusu ile ilgili olarak tartışılması gereken bir diğer
husus eğitimlerin hangi kriter/kriterlere dayalı olarak tasarlanacağıdır. Çok uluslu işletmelerin
bu süreçte hem standart hem de özel eğitim ve geliştirme programları hazırladıkları dikkat
çekmektedir. Uluslararası yöneticilere sağlanan bazı eğitimler standarttır. Yöneticiler dünyanın
neresine gönderilirse gönderilsinler uygulamalar aynıdır. Bu tür eğitimler kültürlere özgü
değildir. Bu tür eğitimlere örnek olarak sayısal karar verme teknikleri, liderlik, karar-alma
tekniklerinin kullanımı verilebilir. Özel/spesifik eğitimler, yöneticinin gideceği ülkeye veya
bölgeye göre belirlenir. Bu tür eğitimlere ait bilgiler/girdiler o ülkede çalışan veya çalışmış olan
yöneticilerden ve yerel personelden sağlanır.

13.7. Uluslararası Kariyer Geliştirme
Uluslararası yöneticinin uluslararası görevde başarı gösterme motivasyonu; işletmenin,
ülkesine geri dönen yöneticiye sunduğu kariyer geliştirme fırsatlarına da bağlı olabilecektir. Bu
süreci başarılı bir şekilde yönetmek arzusunda olan işletmelerin, aşağıdaki üç hususu dikkate
almaları gerekir. Bunlar:
 Uluslararası görevlendirmelerin işletme içinde ilerleme basamağı olarak
konumlandırılması: İşletme işi tanımlamalı, görev süresini, uluslararası yöneticinin geri
döndüğündeki pozisyonunu ve döndükten sonraki kariyer yolunu açık olarak belirlemeli ve
açıklamalıdır.
 Uluslararası yöneticiye destek sağlanması: Uluslararası göreve giden yönetici ile
bağın kopmamasına ve sürekli temas içinde olunmasına gayret edilmelidir. Sürekli temasın
sağlanmasında çeşitli yöntemler söz konusudur. Örneğin, yönetici ile iletişimin sürdürülmesi
ve ayrıca yöneticinin danışmanlığa gereksinim duyduğu zamanlar için mentor atanması.
Mentor, yurtdışında görevlendirilmiş olan çalışanın yöneticisi olabileceği gibi, işletme içinden
daha kıdemli bir yönetici de olabilir.
 Yöneticinin eşine kariyer desteğinin sağlanması: Uluslararası görevi kabul eden
yöneticinin eşi, işini bırakıyor ve eşi ile birlikte yabancı ülkeye gidiyorsa, eşe de kariyer
danışmanlığının sağlanması gerekir.
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13.8. Uluslararası Ücret Yönetimi
Uluslararası insan kaynakları yönetiminin en karmaşık işlevi adil bir temele dayanan
ücret sistemini oluşturmak ve uygulamaktır. Bu konuda temel soru, tüm çalışanlara tek bir ücret
sisteminin mi uygulanacağı yoksa AÜV, EÜV ve ÜÜV’ye farklı sistemlerin mi
uygulanacağıdır.
Çok uluslu işletmeler en iyi personeli temin etmeye çalışırken, diğer taraftan maliyetleri
kontrol etmek isterler. Uluslararası işletme yöneticilerinin, ücret yönetimini etkili bir biçimde
yönetebilmeleri için; istihdam ve vergilendirme konularındaki kanunlar, genel kabul görmüş
kurallar, yabancı ülkelerdeki çevre ve istihdam uygulamaları, kurlardaki hareketlilik,
enflasyonun ücret üzerindeki etkisi, ayrıcalıkların hangi durumlarda sağlanacağı vb. konular
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.
Maliyetlerinin işletmeye olan yükünden ve ödeme sistemlerinin karmaşıklığından
dolayı, uluslararası ücret yönetimi literatürü ağırlıkla ana ülke vatandaşlarının ödeme
sistemlerine odaklanmıştır. Bu nedenle bu kısımda AÜV’ye yapılan ödemeler ve ödeme türleri
tartışılacaktır. Ücret yönetimi global işletmelerde gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl
almaktadır. Ülkelerin kendilerine özgü uygulamaları önemli olmasına rağmen, tüm dünyada
geçerli sistemlerin çalışanlar tarafından talep edilmesi ile çok uluslu işletmelerde ücret yönetimi
daha standart bir hâl almaktadır.

13.8.1. Uluslararası Ücret Yönetiminin Temel Ögeleri
Uluslararası ücret yönetimi, özellikle üç çalışan türünü kapsadığı ve aynı zamanda
onların farklı ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğu için oldukça karmaşıktır. Bu kısımda,
uluslararası ücret yönetimini oluşturan temel ögeler ele alınacaktır. Bunlar, temel ücret, yan
ödemeler, ikramiyeler/primler ve tahsisatlardır.
Temel Ücret
Uluslararası ücretleme söz konusu olduğunda temel ücret kavramı önem kazanır. Bir
ülkede temel ücret, peşin ödenen ücretin miktarını gösterir. Ancak yurtdışına giden ana ülke
vatandaşları için temel ücret, yöneticinin alacağı tahsisatların (yabancı hizmet tahsisatı, yaşama
tahsisatı, barınma tahsisatı) temelini oluşturur. Temel ücret, ana ülkenin veya ev sahibi ülkenin
para cinsinden ödenebilir.
Yan Ödemeler
Uluslararası yan ödemeler, ücret sistemleri ile bütünleştiğinde çeşitli zorluklar
getirmektedir. Emeklilik planları/sosyal güvenlik programları ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Emeklilik planlarının, sağlık kapsamının ve sosyal güvenlik hizmetlerinin
sağladığı faydaları başka ülkelere transfer etmek kolay değildir. Çok uluslu işletmeler yan
ödemeler konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduklarından aşağıdaki hususları dikkate
almak zorundadırlar:
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Yabancı yöneticiler, ana ülke sisteminden faydalanmaya devam etmeli midirler?

 Yabancı yöneticiler, ev sahibi ülkenin sosyal güvenlik sisteminden yararlanma
seçeneğine sahip midirler?
 Yabancı yöneticiler ana ülke sisteminden mi yoksa ev sahibi ülke sisteminden mi
yararlanmalıdırlar?
Genellikle AÜV’ler, diğer ülkelerdeki görevlendirmeleri belirli süreli olduğu için, ana
ülke sosyal güvenlik sisteminde tutulurlar. Bazı ülkeler yabancı yöneticilerin kendi sistemlerine
geçmelerine izin vermemektedir. AB üyesi AÜV’ler ve ÜÜV’ler, Avrupa Birliği içinde transfer
edilebilen sosyal güvenlik programlarından yararlanırlar.
İkramiyeler/ Primler
İkramiyeler veya primler ülke dışı görevde çalışan kişinin ve ailesinin katlandığı
zorluklar ile çektikleri sıkıntıları telafi etmek için verilirler. Denizaşırı göreve giden yöneticiye
ve ailesine teşvik edici ikramiyeler ve primler ödenmektedir.
İkramiyeler içinde kısaca şu maddeler yer almaktadır:
 Zorluk primi: Genellikle yöneticinin temel maaşının belli bir yüzdesi olarak
belirlenir. Oran genellikle temel maaşın %5-40’ı arasında değişir. İlgili ödeme, görevlendirme
yapılan yere, görev süresine ve vergi oranlarına göre farklılık gösterebilir.
 Sözleşme Sonu Ödemeleri: Bu tip ödemeler sözleşmelerin bitme dönemlerinde
kullanılır. Bu şekildeki ödemeleri daha çok inşaat ve petrol işletmeleri belli bir zaman dilimi
veya belli bir proje için öderler.
 Ev izni: İşletmeler, kendi ülke vatandaşlarının ve bazen üçüncü ülke vatandaşlarının
ve ailelerinin kendi ülkelerine yapacakları seyahatlerin masraflarını öderler.
1990’lı yılların başlarına kadar çok uluslu işletmeler yabancı çalışanlarına denizaşırı
görevlendirmeler için sürekli “zorluk primi” ödemesi yapıyorlardı. Günümüzde ise çok uluslu
işletmelerin bu sürekli ödemeler yerine tek seferlik nakit ödemeyi tercih ettikleri dikkat
çekmektedir.

Tahsisatlar
Tahsisatlar, çalışanların gittikleri ülkede yapacakları ekstra harcamalardan
etkilenmemeleri için dizayn edilirler. Tahsisatlar, yabancı yöneticinin ücret paketinin işletme
için en maliyetli bölümüdür. Kısmen çok çeşitli tahsisat tiplerinin mevcudiyeti, kısmen
tahsisatların çok uluslu işletmeler için rekabet avantajı yaratması nedeniyle, işletmelerin genel
ücret politikaları içinde tahsisatlarının önemi büyüktür.
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Tahsisatlar içinde en önemlilerden olan yaşam pahası tahsisatı, daha çok ana ülke ve ev
sahibi ülke arasındaki harcamalar farkı için verilen tazminattır (Örneğin, enflasyon
farklılıkları). Yurtdışı görevinde kişinin yemeğe, giyime, kişisel ihtiyaçlara, tıbbi yardımlara
harcayacağı miktarın ana merkez taban fiyatları ile karşılaştırılarak bunlara ek olarak ödenmesi
anlamına gelmektedir. Her ülkede yukarıda sayılan ihtiyaçların fiyatları farklı olacaktır. Bu
fiyat farklılıklarını belirlemek oldukça zor olduğu için, çok uluslu işletmeler profesyonel
firmalardan yardım alırlar. Yaşam pahası tahsisatları ile ilgili çalışmalar yapan danışmanlık
firmaları her yıl bu tür bilgileri içeren raporlar hazırlarlar. Örneğin, 2006 Mercer Danışmanlık
tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması: Moskova, Seul,
Tokyo, Hong Kong, Londra, Osaka, Cenevre, Kopenhag, Zurih, Oslo, NY, St Petersburg,
Milano, Bejing, İstanbul, Paris olarak belirlenmiştir.
Yöneticinin kendi ülkesindekine benzer koşullarda yaşayabilmesi için çok uluslu
işletme konut tahsisatı yardımında bulunur. Konut tahsisatı, çalışanların ana ülkedeki yaşam
standartlarını, ev sahibi ülkede devam ettirmelerine olanak tanır. Çok uluslu işletme konut
kirasının hepsini/belli bir bölümünü karşılayabilir, işletmeye ait bir evde oturmalarını
sağlayabilir veya yöneticinin gerçek ev giderlerinin belli bir bölümünü karşılayabilir. Evle ilgili
tahsisatlar işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. İşletmeler uluslararasılaşma düzeyi
arttıkça, ilgili konuda daha formel politikalar geliştirmektedirler. Yine ÜÜV’ler, AÜV’lerden
daha az tahsisat yardımı alırlar.
Çok uluslu işletmelerin çoğunluğu; yöneticilerin, ülkelerini yılda bir veya daha çok kez
ziyaret etmelerinin masrafını karşılar. Bu tip ödemeler ziyaret tahsisatları adını alır.
Böylelikle, yönetici aile bağlarını ve işletme ile olan bağını koparmayacaktır.
Uluslararası ücret politikasının bütünleyici bir parçası da yurtdışına giden yöneticinin
çocuklarının eğitim giderleridir. Eğitim tahsisatları; okul ücreti, yabancı dil ücreti, kayıt
ücreti, kitaplar ve eğitim araçları, ulaşım giderleri, okul kıyafetleri, kalınacak yer giderleri vb.yi
içerir. Eğitim tahsisatları açısından AÜV ve ÜÜV arasında fark gözetilmemektedir. Taşınma
tahsisatları ise, bir ülkeden diğer ülkeye taşınma, depolama, nakliye ve geçici barınma için
sağlanır. Ayrıca tepe yöneticilerine sağlanan ayrıcalıklara (arabalar, kulüp üyelikleri, ev
hizmetlerinde yardım vb.) bağlı tahsisatlar söz konusudur. Bazı ülkelerde kulüpler, iş hayatının
vazgeçilmez parçası oldukları için tepe yöneticilerin ilgili kulüplere üyelikleri çok uluslu
işletmeler için bir gerekliliktir.
Özetle; tahsisatlar yöneticilere, uluslararası görevler konusunda cesaretlendirilmeleri ve
görev alacakları ülkelerde ana ülkelerindeki standartlarla yaşayabilmeleri için sağlanmaktadır.

13.8.2. Uluslararası Ücret Yönetimi Yaklaşımları
Uluslararası ücret yönetiminde iki temel yaklaşım bulunmaktadır: Ana Ülke Esaslı
Yaklaşım (Balance Sheet Approach) ve Ev Sahibi Ülke Esaslı Yaklaşım (The Going Rate
Approach). Ayrıca literatürde “Bölgesel Yaklaşım”, “Kafeterya Yaklaşım” ve “Nakit/Toptan
Ödeme Yaklaşım” larına yer verilmektedir. Ancak çok uluslu işletmeler “Ana Ülke” ve “Ev
Sahibi Ülke” yaklaşımlarını daha yaygın olarak kullanmaktadırlar.
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Ana Ülke Esaslı Yaklaşım
Bu yaklaşımda, AÜV ve ÜÜV’ler ücretlerini ana ülkedeki maaş düzeylerine göre
alacaklardır. Ana ülke esaslı yaklaşımın temel amacı, yöneticinin ana ülkedeki yaşam
standartını korumak, ayrıca ücret paketini çekici hâle getirebilmek için farklı ek ödemeler
sağlamaktır.

Ev Sahibi Ülke Esaslı Yaklaşım
Bu yaklaşım, uluslararası yöneticilerin temel ücretini ev sahibi ülkenin ücret yapısına
bağlar. Çok uluslu işletme, yerel yöneticilerin (EÜV); aynı ülkeden gelip farklı çok uluslu
işletmelerde çalışanların ve farklı ülkelerden gelen yabancı çalışanların ücretleri ile ilgili
kıyaslama yapar, ayrıca yerel ücret araştırmalarını kullanarak ücret düzeyini belirler. Bu
yaklaşımı benimseyen çok uluslu işletme, düşük ücret ortalamalı bir ülkede bulunuyorsa, temel
maaşı yan ödemelerle destekler.

13.9. Uluslararası Performans Yönetimi
Uluslararası işletmeler performans yönetimi sistemlerini oluştururken, karşı karşıya
kaldıkları temel soru, uluslararası çalışanlar ana ülkenin mi ev sahibi ülkenin performans boyut
ve standartlarına göre mi değerlendirilecekleridir. Uluslararası İKY açısından etkili bir biçimde
planlanması gereken sadece performans yönetimi sisteminin içeriği değil, aynı zamanda sürecin
nasıl yönetileceğidir.
Performans yönetiminin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bunlardan ikisi, özellikle
uluslararası performans yönetimi açısından önem taşımaktadır. Çalışanlara gelişimsel
amaçlarla geri-bildirim sağlamak ve bir diğeri ise performans değerlendirmenin çalışanların
ücret, terfi, görevlendirme veya işten ayırma gibi kararlarında gerekçe oluşturmasıdır. Her ne
kadar, uzaktan bakıldığında hem yerel hem de uluslararası ortamlarda birbirine benzer şekilde
yürütülebileceği ifade edilse de, uygulama sırasında uluslararası işletmelerde daha zorlu ve
karmaşık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Süreçte yaşanacak problemler arasında, performans
kriterlerinin uluslararası ortam için düzenlenmesi, nitelikli değerlendiricilerin seçilmesi, uygun
formun oluşturulması, performans değerlendirmenin sıklığı ve geri-bildirim teknikleri
sıralanabilir. Ülkelerin çalışanları ilgilendiren konularda birbirinden farklı sistemlerinin olması,
yukarıda ifade edilen amaçların uygulanabilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İletişim
biçimlerinin ve içeriğinin birbirinden farklılığı örneğin, geliştirme ile ilgili amacın
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. İşten ayırma kararlarının alınmasındaki zorluklar, çalışan
başarısının görevlendirme kararlarına etkisi, ücret ile ilgili konular bu zorluklara örnek olarak
gösterilebilir.
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13.9.1. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Birçok işletme yönetici ve çalışanlarını etkinlik, üretim miktarı ve satışlar gibi
ölçülebilir kriterlere göre değerlendirmektedir. Dünyanın bir başka köşesinde, politik ortam,
ülke, sendika ile ilişkiler, altyapı, sosyal normlar ve kültürel farklılıklar gibi faktörler yerel
koşullara bağlı olabilir. Bu durum da çalışanları sadece belirlenmiş hedeflere göre
değerlendirmek çevresel faktörleri yeterince dikkate almamak anlamını taşır. Uluslararası
ortamda yararlanabilinecek performans kriterleri arasında “teknik performans”, “bağlamsal
performans”, “kültürlerarası performans” ve “gelişimsel performans” yer almaktadır. Teknik
performans işin geleneksel yapılış biçimini ele alırken; bağlamsal performans boyutuna
“dürüstlük”, “işletmeye bağlılık”, “motivasyon”, “müşteri odaklılık”, “işletme itibarını
yükseltmek” gibi kriterler örnek olarak gösterilebilir. Kültürlerarası performans kriterleri
arasında “ev sahibi ülke vatandaşları ile iletişim ihtiyacı”, “seminerler düzenlemek (ev sahibi
ülke dilinde)”, “uluslararası AR&GE takımında yer almak” yer alabilir. “Bir ülkede nasıl iş
yapılacağını öğrenmek”, “profesyonel iletişim ağlarını geliştirmek”, “ev sahibi ülke dilini
öğrenmek” gibi kriterler ise gelişimsel performans boyutuna örnek teşkil edebilir.
Bağlı kuruluşların yöneticilerinin performanslarının sadece sayısal hedeflerle
değerlendirilmesi yanıltıcı olacağından, performans değerlendirmeleri ana ülke yöneticilerinin
dönemsel ziyaretleri ve tepe yöneticilerle yapılan toplantılardan elde edilen geri bildirimlerle
de desteklenir. Sayısal olmayan hedefler, genellikle sayısal hedefleri tamamlamak için
kullanılır. Performans değerlendirme sistemlerinde birden çok kriterin kullanılması önerilir.

13.9.2.
Belirlenmesi

Değerlendirmelerin

Kimler

Tarafından

Yapılacağının

Uluslararası performans yönetimi sisteminin zorluklarından biri de yöneticinin
performansının kim tarafından değerlendirileceğinin tespitidir. Genel olarak çalışanların
performansını ilk amirleri değerlendirir. Ancak bu durum bağlı kuruluşlarda çalışanlar ve
yöneticiler için problemler doğurur. Coğrafi olarak uzak mesafede bulunan genel merkezdeki
yöneticilerin, bağlı kuruluşta çalışanların performanslarını günlük olarak izlemeleri ve kritik
durumlardaki davranış biçimlerini gözlemlemeleri oldukça zor olmasına rağmen, bağlı
kuruluşta çalışanların performansları genel merkezdeki yöneticiler tarafından değerlendirilir.
Çok uluslu işletmelerde bireysel performansın genellikle ilk üst tarafından değerlendirildiği,
bazı durumlarda da çoklu değerlendirme yoluna gidildiği görülmektedir. Çoklu
değerlendirmede, çalışanların performanslarının; ilk üst, insan kaynakları yöneticisi ve kendi
kendini değerlendirme yoluyla belirlendiği görülmektedir.

13.9.3. Performans Değerlendirme Formları ve Sıklığı
Uluslararası performans değerlendirme yönetiminde “değerlendirme formları” bazı
durumlarda problem oluşturabilmektedir. Çok uluslu bir işletmenin, AÜV ve EÜV’yi denizaşırı
görevlere gönderdiği zaman kime hangi tür formu kullanacağına karar vermiş olması gerekir.
Performans değerlendirme kavramı birçok ülke tarafından kabul edilmesine rağmen, bazı
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kültürler bu tür çalışmalara pek sıcak bakmamaktadırlar. Aynı ortam içinde çalışan AÜV ve
EÜV’ye farklı formlar kullanmak, bağlı kuruluşta eşitlik ile ilgili çeşitli sorunlar
yaratacağından, genellikle çok uluslu işletmeler tekdüze bir form geliştirmek durumunda
kalmaktadırlar. Ancak bağlı kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde bulunmaları ve farklı
kültürlere sahip olmaları nedeniyle, bazı durumlarda bu hususların dikkate alındığı
özelleştirilmiş formlar geliştirildiği görülmektedir.
Uluslararası işletmelerde de performans değerlendirme genellikle yılda bir kere
gerçekleştirilmektedir. Etkili performans yönetimi sisteminin bir ögesi çalışanlara düzenli
biçimde geri bildirim sağlamaktır. Özellikle, performans değerlendirmenin yılda bir kez
gerçekleştiği işletmelerde çalışanlara performanslarını sürdürebilmeleri veya geliştirebilmeleri
için yöneticilerinden düzenli geribildirim sağlanmalıdır.

13.10. Uluslararası Endüstri İlişkileri
Bu kısımda çok uluslu işletmelerin uluslararası endüstri ilişkileri stratejilerinden kısaca
bahsedilecektir. Ulusların farklı ekonomik, politik, hukuki sistemlerinin olmasından dolayı her
bir ülkenin kendisine özgü endüstri ilişkileri sistemi oluşmaktadır. Bundan dolayı çok uluslu
işletmeler genellikle endüstri ilişkileri sisteminin yönetimini bağlı kuruluşlara bırakmayı tercih
ederler. Çok uluslu işletmenin genel merkezinin endüstri ilişkileri sistemi ile ilgili olarak temel
görevi koordinasyon sağlamaktır. Çok uluslu işletmelerin endüstri ilişkileri sistemine katılımı
çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler kısaca aşağıda belirtilmiştir.
Bağlı kuruluşların üretim bütünleşmesinin derecesi: Bağlı kuruluşların üretimleri
birbirlerine ne kadar bağımlı ise, endüstri ilişkileri sistemi de o kadar merkezi yapıdadır.
Başarılı global üretim sistemi oluşturabilmede koordine edilmiş endüstri ilişkileri politikası
önemli faktördür.
Genel Merkezin Tutumu: Endüstri ilişkilerine müdahale Avrupa ve ABD kökenli
işletmelerde farklılık göstermektedir. ABD kökenli işletmeler, Avrupa kökenli işletmelere göre
daha merkezidirler. Yine ABD kökenli işletmelerin, formal yönetim ve raporlama sistemlerine
önem verdikleri bilinmektedir.
Uluslararası insan kaynakları yönetimi yaklaşımı : Çok uluslu işletmelerin
benimsedikleri insan kaynakları yönetimi yaklaşımının endüstri ilişkileri sistemi üzerinde etkisi
bulunmaktadır. Anayurt merkezli yaklaşımı benimsemiş çok uluslu işletmelerin endüstri
ilişkileri sistemlerinde çeşitli çatışmalar yaşadıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.
Çok uluslu işletmenin geçmiş deneyimleri: Amerika, Avrupa, ve Japonya’da
geleneksel endüstri ilişkileri stratejilerine bakıldığında, farklı endüstri ilişkileri sistemlerinin
benimsendiği görülmektedir. Örneğin toplu pazarlık düzeyinin ideal bir modeli yoktur. Her ülke
kendi yapısına uygun, endüstri ilişkileri sistemlerinin geleneğine, ülke ekonomisine, işçiişveren arasındaki ilişkilere, ideolojilere, felsefeye göre bir model bulmak zorundadır. Avrupa
kökenli işletmeler işkolu düzeyinde, ABD şirketleri ise işletme düzeyinde örgütlenmektedirler.
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Bağlı kuruluşun özellikleri: Endüstri ilişkileri sisteminin merkezileşmesinde bağlı
kuruluşun bazı özelliklerinin etkili olduğu ortaya konmuştur. Bunlardan birincisi, eğer bağlı
kuruluş satın alma yolu ile oluşmuşsa, genel merkez endüstri ilişkileri sisteminde bağlı kuruluşu
özerk bırakmaktadır. Bağlı kuruluşun genel merkez için stratejik önemde ve yeni kurulmuş
olması endüstri ilişkilerinde merkezileşmeyi arttırmaktadır. Üçüncü faktör ise, bağlı kuruluşun
genel merkeze üretim faktörleri açısından bağımlı olması endüstri ilişkilerinde ve hatta insan
kaynakları yönetiminde merkezileşmeyi arttıracaktır. Son olarak, bağlı kuruluşun
performansının düşük olması endüstri ilişkilerinde genel merkeze olan bağımlılığı arttıracak
olan bir diğer faktördür.
Ana ülke pazarının özellikleri: Çok uluslu işletmenin satışlarının büyük çoğunluğu
ana ülke pazarına yönelmişse, endüstri ilişkileri sistemi ana ülkeye bağlı olacaktır.
Yönetimin sendikaya karşı tutumu: Tepe yönetimin sendikaya olan tutumu oldukça
önemlidir. Tepe yönetimin sendikalara olan tutumunu etkileyen faktörler arasında işletmenin
içinde bulunduğu pazarın itici güçleri ve stratejik seçimler bulunmaktadır. Son yıllarda
sendikalar sahip oldukları ekonomik ve siyasi güçlerini kaybetmeye başlamışlardır.
Sendikaların üye sayıları ve baskı güçleri konularında genelleme yapmak oldukça güç olmakla
birlikte bunlar gelişmiş ülkelerde azalmaya ve durağanlaşmaya başlamışlardır. 1980 ve 1990’lı
yıllarda İskandinav ülkeleri dışında gelişmiş ülkelerdeki üye sayılarının ve baskı güçlerinin
belli bir azalma içinde olduğu görülmektedir. Bu düşüşte; ülkelere göre farklılık göstermekle
birlikte ekonomik, siyasi, yasal, sosyo-kültürel ve sendikal çok sayıda faktörün rol oynadığı
görülmektedir. Üretimin globalleşmesi, yeni çalışma biçimleri ve özellikle iş gücünün
yapısında meydana gelen değişimler sendikalaşma oranındaki azalmalara sebebiyet vermiştir.
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Uygulamalar
Japonya’da Çalışmak ve Yaşamak
“İyi günler Ahmet Bey, Uzun zamandır sizinle görüşemedik. İstanbul’daki ofisten
Tokyo’daki yeni görevinize gideli sanırım sekiz ay geçmiştir. Ben de Zürich görevinden
yaklaşık 2 ay önce döndüm. Tokyo’ya alıştınız mı?”
“Şenol Bey, yeni görevinizi tebrik ediyorum. Tokyo’ya daha alışamadım. Her gün yeni
şeyler öğreniyorum. Japon kültürünü öğrendiğimi pek söyleyemem. Eşim ve çocuklar da
oldukça mutsuz. İş ve özel hayatım darmadağın oldu. Ayrıca benim İstanbul’daki görevime
şimdi yeni bir yönetici atandı.”
“Anlıyorum Ahmet Bey”
“Eşim bir yandan Tokyo’daki hayat pahallılığından şikâyet ederken, diğer taraftan
yalnızlıktan, trafik işaretlerinin karmaşıklığından ve Japoncanın zorluğundan da yakınıyor.
Ben ise, yeni çalışma arkadaşlarımla iletişime geçmekte oldukça zorlanıyorum, ayrıca
İstanbul’daki genel merkeze söz verdiğim tarihler içinde projeleri ve proje sonuçlarını
Japonların yavaşlığından dolayı teslim edemiyorum. Velhasıl Şenol Bey, ne yapacağımı bilmez
bir hâldeyim.”
“Ahmet Bey, biliyorsunuz benim bugüne kadar çalıştığım diğer şehirlere göre Zürich
İstanbul’a en yakın olanıydı. Şirketim beni yeni görevlere göndermeden önce oryantasyon ve
eğitim programlarına katılmamı sağlardı. Görevlendirildiğim ülke kültürü konusunda geniş
bilgi birikimi elde ederdim. Umarım en kısa sürede Tokyo’ya alışırsınız Ahmet Bey. Gelecek
görüşmemizde sesinizi mutlu duymak ümidi ile, iyi günler dilerim.”
“İyi günler Şenol Bey”
Ahmet Bey, telefonu kapadıktan sonra hatanın kimde olduğunu düşünmeye başladı.
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Uygulama Soruları
1. “Japonya’da Çalışmak ve Yaşamak” başlıklı örnek olaydaki temel sorunlar
nelerdir? Bu sorunları “bireysel” “örgütsel” ve “ailesel” unsurlar açısından ele alınız.
2. Örgütsel sorunları çözebilmede “uluslararası eğitim ve geliştirme” ve “kendi
vatanına geri dönme” kavramları nasıl bir rol oynar?
3. Japon iş arkadaşları veya astları ile iletişime geçerken nelere dikkat etmelidir?
İletişim ve proje sonlardırma konusunda Ahmet Bey’e ne tür önerilerde bulunursunuz?
4.

Size göre Ahmet Bey, bu durumda nasıl karar almalıdır? İstanbul’a geri dönmeli

midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özellikle 1980’li yıllardan itibaren hızlanan ve 1990’lardan bugünlere kadar da artarak
gelişen “dünya rekabeti” işletmelerin dikkatlerini kendi ülkelerinin dışında varlıklarını sürdüren
piyasalara doğru çekmiştir. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile birlikte işletmelerin
pazarlama ve yönetim faaliyetleri ülke sınırlarının dışına doğru kaymaya başlar. Söz konusu
durum, işletmelerin ana ülkenin dışındaki planlama, lojistik, insan kaynakları yönetimi gibi
yönetsel faaliyetlerini kontrol etme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Global işletme sayısının artması ile birlikte, iş gücünün istihdamı, geliştirilmesi,
eğitilmesi, ücretlendirilmesi ve performanlarının yönetilmesi süreci önem kazanmaya
başlamıştır. Söz konusu durum, uluslararası insan kaynakları yönetimi olarak ifade
edilebilir. Uluslararası insan kaynakları yönetimi ile yerel insan kaynakları yönetimi arasındaki
temel fark, ülkesinin sınırları dışında hareket eden, organizasyonun yurtdışı operasyonlarında
farklı görevler üstlenen kadrolarının varlığıdır. Bu şekilde istihdam edilen çalışanlara “yabancı
yönetici” veya ”uluslararası yönetici” (expatriate) adı verilmektedir. Uluslararası yönetici,
geçici bir süre için yurtdışında ikamet eden çalışan olarak tanımlanmaktadır. Uluslar arası
yönetici veya çalışanın kim olduğu sorusunun cevabı için işletmenin kurulduğu ülke, faaliyette
bulunduğu ülke/ülkeler ve ayrıca iş gücü, hammadde, teknoloji gibi kaynak sağladığı diğer
ülkeler de sürece katılarak, değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Yerel ortamda sadece “Ana
ülke vatandaşları” ile çalışılırken, global bir işletmede üç farklı tip çalışan ortaya çıkmaktadır.
Bunlar “ana ülke vatandaşları”, “ev sahibi ülke vatandaşları” ve “üçüncü ülke vatandaşları”
olarak adlandırılmaktadırlar.
Global işletme olarak adlandırılabilmek için, işletmeler ihracat, satıştan sorumlu bağlı
kuruluş, uluslar arası, global işletme gibi çeşitli evrelerden geçmektedirler. Ayrıca, uluslar arası
işletmeler kendi ülkelerinin dışında faaliyete geçtiklerinde kendi vatandaşlarını bir diğer ifade
ile ana ülke vatandaşlarını ilgili ülkede görevlendirme eğilimindedirler. Bunun temel nedenleri
arasında kontrolün,koordinasyonun, örgüt kültürünün yayılmasının sağlanması, yer almaktadır.
Uluslararası görevlendirmeler, pozisyonların doldurulması, yönetici geliştirme ve örgüt
geliştime gibi temel nedenlere dayandırılabilir. Uluslar arası görevlendirme süreleri, biçimleri
görevlendirmenin önemine, gerçekleştirilecek işe, faaliyette bulunulan sektörün özelliklerine
göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca son yıllarda, teknolojinin de desteğiyle sanal
görevlendirmelerin sayısında artış görülmektedir.
Uluslararası temin ve seçimi etkili bir biçimde yürüten işletmelerde
“yabancı/uluslararası yönetici başarısızlığı”na daha seyrek rastlanmaktadır. Görev süresi
tamamlanmadan ülkeye geri dönme uluslararası yönetici başarısızlığı olarak tanımlanır ve
işletmelere oldukça maliyet yüklemektedir. Temel nedenleri arasında görev süresinin uzunluğu,
iş ortamı ile ilgili faktörler, görev isteksizliği ve çalışanın çalıştığı işletme ile olan duygusal
sözleşmesinin niteliği yer almaktadır.
Uluslararası insan kaynakları yönetiminde tartışılması gereken önemli konulardan biri
de yurtdışında görev alanların zamanı geldiğinde kendi vatanlarına geri dönme durumlarıdır.
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Geri dönüşle ilgili endişelerden birincisi, işletmenin geri dönüşle ilgili yeterli planın olmayışı
ve bu nedenle ilgili kişinin geçici olarak daha alt pozisyonlarda görevlendirileceğidir.
Yurda geri dönüş kişi ve organizasyon açılarından irdelenebilir: Yurtdışında
görevlendirilmiş kişi açısından geri dönüş, o kişinin bireysel ve kariyer ihtiyaçlarını
desteklemelidir. Organizasyon açısından geri dönüş, yurtdışı tecrübeden elde edilecek fayda
fırsatı olarak görülebilir. Bu nedenle geri dönüş işlemi tamamlanmadan önce, çok uluslu işletme
ile çalışan, bireyin profesyonel ve kişisel gereksinimlerini karşılamak kadar, kazanılmış
becerilerine en uygun pozisyonu belirlemek için de birlikte çalışmalıdırlar.
Uluslar arası insan kaynakları yönetimi, yerel insan kaynakları işlevlerinde olduğu gibi
eğitim – geliştirme, performans değerlendirme ve ücret yönetimi gibi fonksiyonları da
içermektedir. Bu işlevler uluslararası boyutta daha karmaşık ve zor olabilmektedir.
Ululslararası eğitim ve geliştirme işlevi ağırlıkla yöneticinin görev yerine gitmeden önce
sağlanması gereken oryantasyon ve eğitimleri içermektedir. Global işletmelerde performans
yönetim sürecinin başarılı ile uygulanabilmesi için kültürel ögeler dikkate alınmalı, faktörler
özenle seçilmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangisi işletmelerin uluslararasılaşma nedenlerinden değildir?
a) Farklı ülkelerde ucuz iş günün varlığı
b) Ana ülke hükûmetinin ithalat/ihracata koyduğu vergiler
c) İşletme Riskini azaltmak
d) Yerel pazarın ürün/hizmete olan artan talep
2) Aşağıdakilerden hangisi anayurt merkezli yaklaşımın benimsediği prensip veya
özelliklerden değildir?
a) Bağlı kuruluşlar ana ülke vatandaşları tarafından yönetilirler
b) Ev sahibi ülkede nitelikli iş gücünün eksikliği
c) Ev sahibi ülke vatandaşlarının terfi olanaklarını kısıtlaması
d) Bağlı kuruluşların federasyon biçiminde yönetilmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan görevlendirmelerden değildir?
a) Gezici görevlendirmeler
b) Uzatılmış görevlendirmeler
c) Rotasyonel görevlendirmeler
d) Sanal görevlendirmeler
4) Aşağıdakilerden
nedenlerinden değildir?

hangisi işletmelerin sanal görevlendirmeleri tercih etme

a) Maliyet avantajı
b) Uzun süreli görevlendirmelere olan artan talep
c) Zaman dilimi birbirilerine yakın ülkelerde kullanılabilirliği
d) Teknolojinin gelişimi
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5. “…………….yaklaşımın sakıncaları arasında evsahibi ülke vatandaşlarının terfi
olanaklarını kısıtlaması, ücret adalaetsizliği, uluslar arası yönetici uyumu yer almktadır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilgili cümleyi tamamlamaktadır?
a) Anayurt merkezli yaklaşım
b) Dünya merkezli yaklaşım
c) Çok merkezli yaklaşım
d) Bölge merkezli yaklaşım
6) Mercedes işletmesi, üç yöneticisini Zürih ofisine, ikisini Washington’a ve diğer
ikisini de Tokyo’ya göndermeyi planlamaktadır. Hiçbir yöneticinin uluslararası deneyimi söz
konusu değildir. Gelecek vaat eden bu yöneticileri nasıl ve/veya hangi yöntemlerle eğitirsiniz?
Her bir grup için standart eğitim mi yoksa kişiye özel eğitim programı geliştirirsiniz?
7) Uluslararası çalışanlar neden ülkelerine erken dönebilirler? Global işletmeler bu
durumun sıklığını nasıl en aza indirgeyebilirler? Hangi önlemleri geliştirebilirler?
8) Uluslararası temin yaklaşımları nelerdir? Dünya merkezli yaklaşım ve anayurt
merkezli yaklaşımın avantaj ve sakıncaları nelerdir?
9) Uluslararası görevlendirme türleri nelerdir?
görevlendirmelerin özelliklerinden kısaca bahsediniz.

Rotasyonel

ve

gezici

10) Uluslar arası performans yönetimi ile yerel performans yönetimi arasındaki temel
farklılıklar nelerdir? Uluslararası performans yönetiminde yaşanan temel zorlukları açıklayınız.

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)b, 4)b, 5)a
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14. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME



Bu bölüm Prof. Dr. Lale TÜZÜNER tarafından yazılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İKY Ölçümü ve Değerlendirilmesinin Temel Nedenleri
14.2. İKY’nin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Temel Kavramlar ve
Yaklaşımlar
14.3. İKY Açısından Ölçümlerin Önemi ve İşletmelerin Ölçümle İlgili Olarak
Yaşadıkları Problemler
14.4. İKY’nin Değerlendirilmesi Kavramı ve Önemi
14.5. İKY İşlevinin Ölçümünde ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Yaklaşımlar
14.5.1. Geleneksel Yaklaşımlar
14.5.2. Modern Yaklaşımlar
14.6. İK Alanında Yararlanılan Ölçümler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Size göre, özellikle günümüzde insan kaynakları yönetiminde ölçüm ve
değerlendirme konusu neden önem kazanmaktadır? Tartışınız.
2. İnsan Kaynakları Yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinde kullanılan modern
yaklaşımlara üç örnek veriniz. Size göre kıyaslama yönteminin avantaj ve sakıncaları nelerdir?
3.

Kadrolama ve eğitim geliştirme işlevleri için en az üç ölçüm geliştiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İKY’de Ölçüm ve
Değerlendirme
Kavramları

İKY Ölçüm ve değerlendirme
Kavramlarını tanımlamak ve
işletmeler açısından önemini
tartışabilmek

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

İşletmelerin İK ölçüm
ve değerlendirme
nedenleri

İK Ölçüm ve Değerlendirmenin
tepe yönetim, İK departmanı
açısından önemi açıklamak ve
İKY’nin stratejik değeri
hakkında bilgi sahibi olmak

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

İK Ölçüm ve
değerlendirilmesinde
Geleneksel ve Modern
Yaklaşımlar

İK Ölçüm ve
değerlendirilmesinde
Geleneksel ve Modern
Yaklaşımlar arasındaki temel
farkların ortaya koyabilmek

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

Kanıtlara Dayalı İKY

Kanıtlara Dayalı İK kavramını
tanımlamak, ne tür kanıtlardan
yararlanılacağı, yöneticiler
açısından önemini tartışabilmek

İlgili bölümü okumak, İK
yönetici/uzmanları ile
görüşmek, özellikle işletme
örneklerini incelemek
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Anahtar Kavramlar


İKY’de ölçüm ve değerlendirme



İK’nın denetimi



İK faaliyetlerinin izlenmesi



Kıyaslama



Yüksek Performanslı İş Sistemleri



Temel başarı göstergeleri



Kanıtlara Dayalı İKY
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Giriş
“Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar.
Ölçemezseniz, anlayamazsanız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol
edemezseniz, geliştiremezseniz.”
James Harrington
Günümüzün rekabet koşullarında gerek mal gerekse hizmet sunan işletmeler, gittikçe
uzmanlaşmaya ve kurumsallaşmaya yönelmektedirler. Globalleşme, teknoloji, işlerin
yapısındaki değişim, bilgi yönetimi vb. eğilimler, işletmelerin insan faktörüne daha farklı
açılardan bakmalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla, işletmelerdeki insan kaynakları
yönetiminin rolü ve statüsü değişmektedir. İnsan kaynakları yönetimi işe alma–işten çıkartma,
bordro işlemlerini takip gibi operasyonel görevlerden uzaklaşarak işletmenin sonuçlarını
etkileyen, aldığı kararların işletmede uygulanmasını sağlayan bir departman rolünü
üstlenmektedir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi üstlendiği bu yeni rolün sonucunda,
işletmenin stratejik ortağı durumuna gelme yolunda ilerlemektedir. Ancak stratejik ortak
olabilmek için insan kaynakları stratejilerinin işletme stratejileri ile bütünleşmesi ve insan
kaynaklarının işletme stratejilerinin oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Böylesine bir
bilincin işletmede gelişmesi insan kaynaklarına bakış açısında da değişim meydana getirecektir.
Temin-seçim, eğitim-geliştirme, ücret yönetimi gibi geleneksel insan kaynakları faaliyetlerinin
ölçülebilir, somut veya sayısal bilgilere dayandırılması, departmanın işletmenin sonuçlarına
katkıda bulunmaya başlamasında önemli aşamalar olarak kabul edilebilir.
Stratejik ortak olma yolunda insan kaynakları departmanı çeşitli sorunlarla karşı
karşıyadır. Karşılaşılan bu sorunların başında insan kaynakları faaliyetlerinin işletmeye olan
katkılarının sayılarla ifade edilememesi, kendi yarattığı katma değerin bilincinde olamaması,
yatırımlarının kârlılığını gösterememesi ve en önemlisi genel anlamda faaliyetlerinin etkinliğini
ve etkililiğini değerlendirememesi yer almaktadır.
İnsan kaynakları yönetiminin işletmenin sonuçlarına etkisini ortaya koyabilmesinde
çalışanlarını “maliyet” mi, “yatırım” mı olarak gördüğü önem taşır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu
nitelikli çalışanları işe cezp etmede, eğitilmeleri-geliştirilmelerinde ve işletmede
sürekliliklerinin sağlanmasında önemli rol üstlenen insan kaynakları departmanının “yatırım
merkezi“ olduğu düşüncesinden yola çıkılması, çeşitli performans göstergeleri aracılığıyla tüm
faaliyetlerinin etkinliği ve etkililiğinin değerlendirilmesi, uzun vadedeki başarısında kritik
öneme sahiptir.
İnsan kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin başarısında önemli bir
faktör de, elde edilen sayısal, somut bilgilerin insan kaynakları departmanı tarafından tepe
yönetime iletilmesi ve ayrıca etkili bir şekilde sunulmasıdır. İnsan kaynakları yönetici ve
uzmanları mevcut bilgilerini etkili bir şekilde kullanırlarsa, sadece insan kaynakları ile ilgili
değil; işletmenin çeşitli stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesinde de aktif rol üstlenirler.
Bunu gerçekleştirmede ise, insan kaynakları profesyonellerinin yönetim anlayışı ve yetkinlik
düzeyleri önem taşır.
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14.1. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevinin Ölçülmesi
Değerlendirilmesi ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

ve

İnsan sermayesi, organizasyonel etkililik ve katma değer yaratabilme ile ilgili kararlar
işletmelerin stratejik başarısında gün geçtikçe daha merkezi rol oynamaktadır. İşletmelerde
insan kaynakları ile verilen kararların ne kadarı tutarlı, güvenilir ve somut verilere dayalıdır?
Bu kritik kararlarda hangi değerlendirme süreçleri önem kazanmaktadır? Bir diğer ifade ile
pazarlama, finans ve üretim konuları ile ilgili alınan kararlarda uygulanan değerlendirme süreci,
insan kaynakları süreçleri için de geçerli midir? Aşağıdaki sorular üst yönetim tarafından size
yöneltildiğinde, nasıl cevap verirsiniz?
“İşletmemizde her gün nerdeyse çalışanlarımızın yüzde 5’i devamsızlık yapmaktadır.
İşyerinde çalışanlar gelmeyenlerin işini de yaparak, oluşabilecek her türlü sorunu
üstlenmektedir. Devamsızlık oranını düşürdüğümüz takdirde bunun işletmemize ne gibi
katkıları olacaktır?”
“Toplam iş gücü giderimiz rakiplerimizden daha yüksektir, bu nedenle çalışanlarımızın
sayısını yüzde 10 oranında azaltmanızı bekliyorum. En iyisi her departmanda çalışan sayısını
yüzde 10 oranında azaltalım.”
“Mühendislerimizin ortalama iş gücü devri rakiplerimize göre yüzde 15 daha fazladır.
Bu oranı azaltabilmek için hangi tür programları geliştirmeyi düşünüyorsunuz?”
“Eğer eğitim faaliyetlerimizi dış kaynaklardan yararlanarak yürütürsek, eğitim
giderlerimizde ciddi bir düzelme olacaktır. Bu nedenle işletme içindeki eğitim birimimizi ve
akademimizi kapatma kararı aldık.”
Her bir olayda sorulan soru İK ile ilgili faaliyetlerin maliyetleri ile programlardan elde
edilen fayda arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Genellikle işletmelerde İK ile ilgili olarak
alınan kararlar ciddi ölçme ve değerlendirme sürecine tabi değildir. Bu bölümde İK
profesyonelleri başta olmak üzere tüm yöneticilere insan kaynakları yönetiminde ölçme ve
değerlendirme ne kadar etkili bir biçimde gerçekleştirilirse, o kadar daha güçlü organizasyonel
sonuçlar elde edilecektir fikri verilmeye çalışılacaktır.
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ve insan kaynakları
yönetiminden daha strateji odaklı insan kaynakları yönetimine doğru dönüşüm süreci de ölçme
ve değerlendirme konusunun işletmelerde önem kazanmasına neden olmuştur.
Günümüzde insan kaynakları yönetiminin etkilerinin sadece kendi sınırları içinde
kalmadığı ve öneminin arttığı açık bir şekilde görülmektedir. Aşağıdaki bir kaç başlık insan
kaynakları yönetiminin öneminin artma nedenleri olarak görülebilir:
İnsan kaynakları yönetimi, birçok işletmenin bütçesinde artan giderleri ile dikkat
çekmekte ve birçoğu için ise en büyük maliyeti oluşturmaktadır.
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Verimliliği arttırmak, kaliteyi yükseltmek, yenilikleri yaymak, müşteri tatminini
arttırmak ve maliyetleri dengeleyebilmek için, insan kaynakları yönetimi faaliyetleri gittikçe
artan oranda uygulama alanı bulmaktadır.


İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları artık işletmenin önemli işlevleri arasında
kabul edilmekte ve diğer işlevlerle bütünleşmektedir.


Uygun ve etkili olmayan insan kaynakları uygulamalarının sonuçları, insan
kaynakları yönetimlerinin kendilerini kanıtlama gereğini yaratmıştır.


Bu çerçeve içinde, insan kaynakları yönetimi ve yöneticilerinin sorumluluğu
ağırlaşmaktadır. Artık yöneticilerin, işlevin uygun şekilde yönetildiğini ve uygulamaların
ölçülebilir olduğunu tepe yöneticilerine göstermeleri gerekmektedir. Kısacası, insan kaynakları
yöneticilerinin başlıca görevleri arasında fonksiyonun işletmeye olan katkılarını ölçüp,
işletmeye getirisi olabilecek yeni programların kabul edilmesini sağlamak ve marjinal/ yararsız
programları devre dışı bırakarak ya da yeniden gözden geçirerek işletmeye adapte edilmesini
sağlamak önemli bir yer tutmalıdır.
Böylesine bir ortamda rekabet avantajı yaratabilmek ve işletme performansına katkıda
bulunabilmek için insan kaynakları yönetiminin, elinde bulundurduğu araçları, zamanı ve
çalışanları etkin ve aynı zamanda etkili biçimde kullanması hayati önem taşımaktadır.
Son yıllarda çok sık duyduğumuz bir deyiş olan “eğer ölçemezsen, onu değerlendirmeyi
unutabilirsin”, insan kaynakları yönetiminin işletmeye olan katkısını belirleyemediği sürece,
üst yönetim tarafından dikkate değer bulunmayacağını ifade etmektedir. Bu yüzden, insan
kaynakları yönetimi açısından ölçme ve buna bağlı olarak da değerlendirme öncelik taşımalıdır.
İnsan kaynakları yönetiminin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, işletmeye olan
katkılarının matematiksel olarak ifade edilememesi, katma değerin belirlenememesi,
yatırımların getiri oranının hesaplanamaması ve bunun sonucunda işlevin işletmenin kârına
olan etkisinin bilinememesidir. Tepe yönetim insan kaynakları yönetimine yapılan yatırımların
katkısını öğrenmek istemekteyken, hat yöneticileri de bütçenin büyük bir kısmını oluşturan
insan kaynakları maliyetlerinin hesaplanarak; alınan sonuçların işletmeyi daha verimli ve etkin
hâle getirdiğini görmek istemektedirler. İnsan kaynakları yöneticileri ise katkının tüm işletme
düzeyinde hissedilebilmesi için insan kaynakları süreçlerinde ölçülebilir kriterler geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Ancak onlar da bazen kriterlerin sayısal değerler hâline getirmenin
oldukça zor ve maliyetli, hatta imkânsız olduğunu ifade etmektedirler. Bu sürecin başarılı
olması için işletmelerin planlı olarak bazı ek faaliyetler gerçekleştirmesi ve en önemlisi,
felsefedeki değişimin sağlanması ve bu değişimin insan kaynakları yönetimi ile sorumlu olanlar
kadar diğer ilgili birimlerdeki çalışanlarca da kabul edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçeve içinde insan kaynakları yöneticileri eskisine oranla ölçülebilir sonuçlar elde
etmeye, bunları değerlendirmeye ve elde ettiği bulguları sadece kendi departmanı içinde
tutmayıp, tepe yönetim ve tüm işletme ile paylaşma zorunluluğu ile karşı karşıyadır.
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Drucker “Her şeyden önce personel departmanları, hedeflerini çalışanların
maliyetlerinden çok, getirileri yönüne çevirmelidirler” diyerek insan kaynaklarının gelecekteki
misyonu için yön göstermeye çalışmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi artık insan kaynakları
departmanının maliyet yaratan departman görüntüsünden, pozitif (olumlu) katkı sağlayan
departman görüntüsüne geçişi ancak yapılan katkının ölçülmesi ve paylaşılması ile mümkün
olacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin ölçülmesi konusunun insan kaynakları
yöneticileri / uzmanları kadar tepe ve hat yönetimi için de önemli olduğu kanısındayız. İnsan
kaynakları departmanının destek birimi olmaktan çıkıp, “iş birimi” olduğunu gösterebilmek ve
üst yönetimde insan kaynakları departmanını gerçek anlamda temsil edebilmek için insan
kaynakları ölçümlerine gerek duyulmaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerin dışında, stratejik,
operasyonel ve kültürel nedenler de ölçümleri gerekli kılmaktadır.
Stratejik açıdan bakarsak insan kaynakları departmanı yapılacak ölçümler ile kendini
işletme ile bütünleştirecek, insan kaynakları departmanın performansı işletme performansı
kavramı ile iç içe girecek ve insan kaynakları yönetimi işletmenin temel karar noktaları arasında
yer alabilecektir.
Bütçenin kontrol edilebilmesi ve gelişmelerin kanıtlanabilmesi faaliyetlerin ölçümü
konusunda operasyonel nedenler olarak karşımıza çıkarken, işletmenin kredibilitesinin /
güvenilirliğinin artması, müşterilerin işletme hakkındaki görüşlerini etkileyebilme ise kültürel
nedenler olarak ölçümü gerekli kılmaktadır.
Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, ölçme (measurement), insan kaynakları ile ilgili
her türlü etkinlik, etkililik, verimlilik, performans veya farklı kriterler için temel oluşturan ve
karşılaştırma imkânı sağlayan sayısal ve sayısal olmayan değerler bütünü olarak tanımlanmıştır.
Bunun yanında değerlendirme (evaluation) ise, ölçüm çalışmalarının sonucunda elde
edilen çeşitli değerlerin örgüte yön vermek amacıyla yorumlanması süreci olarak kabul
edilmiştir.

14.2. İnsan Kaynakları Yönetiminde Ölçümler Neden Önemlidir?
İnsan kaynakları yönetimini pazarlama, finans, üretim gibi diğer işlevlerden ayıran
önemli özelliklerden biri insan kaynaklarının somut verilerle faaliyetlerini yerine
getirmemesidir. İnsan kaynaklarının işletme içinde ikincil öneme sahip olan bir departman
konumunda olmasında çalışanların davranışları ve duyguları üzerinde odaklandığı ile ilgili
kanının oluşması da rol oynamaktadır. “İnsana ilişkin” bilgiler/veriler kısa zamanda ölçüme
dönüştürülememekte veya İK Departmanı bu dönüşümü sağlamada bazen geç kalabilmektedir.
Örneğin çalışana ilişkin herhangi davranışın işletmeye zarar verdiği bir durumda, ilgili
davranışın işletme üzerindeki sonuçlarını hemen görmek mümkün olmadığından, çalışanları
davranışlarını değiştirmeye ikna etmek kolay değildir. Ayrıca değişimin gerekliliği de yine
somut verilere dayalı olduğundan, işletme içindeki değişimi de gerçekleştirmek kolay değildir.
İfade edilen örnek doğrultusunda sunduğunuz çözüm önerisinde oluşan zararın
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sayısallaştırılarak ifade edilmesi veya paylaşılması taraflara durumun ciddiyetini /önemini daha
çabuk anlamalarına olanak sağlar. Böylece sunulan çözüm önerisi artık görüş olmaktan çıkarak,
bir bulgu hâline dönüşecektir. İnsan kaynakları profesyonelleri fikirlerden ziyade verileri ve
ölçümleri kullanarak, işletmede İK’nın stratejik olarak konumlanmasına katkıda bulunurlar.
İşletmelerde İKY’de ölçümlere yer verilmesinin başlıca faydaları arasında aşağıdaki nedenler
sıralanabilir:
 İKY’de neyin daha önemli olduğunun ortaya konmasında yaşanan karışıklıklar en
aza indirgenir.
 İKY’de nelerin ödüllendirilmesi gerektiği ölçümlerden elde edilen veriler
sonucunda daha somut hâle dönüşür.
 İşletmenin başarısında İK’nın üstlenmesi gerektiği rollerin daha etkili bir biçimde
belirlenebilmesinde ölçümlerden faydalanılır. Bu şekilde işletmedeki insan kaynakları anlayışı
tepkisel olmaktan uzaklaşarak, proaktif bir hâl alır.
 İnsan kaynakları alanında sürekli gelişmenin sağlanmasında ölçümlerden
faydalanılır.


İnsan kaynaklarının sonuç- odaklı olmasında ölçümler katkı sağlar.

 İnsan kaynakları yönetiminde ölçümlerden faydalanmamak bütçeden yeterli pay
elde edememek, yeni projelerden daha az fırsatlar elde etmek, kariyer basamaklarını daha yavaş
tırmanmak gibi anlamlar taşıyabilir veya sonuçlar doğurabilir. İnsan kaynakları alanında
ölçümlerden faydalanmak istemeyen İK profesyonelleri bulundukları işletmenin tepe
yöneticilerinde bazı önyargıların oluşmasına sebep olurlar. Bunlar arasında;
 İK profesyonellerinin İK’da ölçümün önemli olmadığı görüşüne sahip; “Eski okul”
düşünce yapısında oldukları,
 İK ile ilgili kararları somut çıktılara veya kanıtlara dayandırma konusunda gerekli
yeterliliklerinin olmadığı,


“Stratejik Ortak” veya “Karar Vericiler” arasında yer alma isteğinde olmadıkları,

 İnsan Kaynaklarına yapılan yatırımların ne kadar getiri sağladığı konusunda
herhangi bir kaygı taşımadıkları, gibi yargılar yer alır.

14.3. İnsan Kaynakları Ölçümü İle İlgili Olarak Yaşanan Problemler
Ölçümlerin önemini anlayan ve yavaş yavaş günlük iş faaliyetlerine katanlar bazen çok
fazla ölçümleme çabasına girişmekte ve yaptığından yeterince tatmin duymayarak kısa sürede
ölçümleme çalışmalarından uzaklaşmaktadırlar. Böylesine bir durumu olumluya çevirebilmek
ve kalıcı sonuçlar elde edebilmek için aşağıda ifade edilen hatalardan kaçınılması önerilebilir:
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Çok fazla ölçüm geliştirilmesi: İşletmelerde İK’da ölçümlerden yararlanmanın temel
amaçlarından biri işletmenin performansına olan katkıyı gösterebilmek ve performansta
meydana gelen gelişimi izleyebilmektir. Özellikle ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin
oluşumunda çok “fazla” sayıda ölçüm geliştirmek istenir ancak zaman ve maliyet gibi kısıtlar
nedeniyle kaynakların etkin kullanılması da önem arz eder. Ölçüm ve değerlendirme
sistemlerinin oluşum aşamasında değer sağlayan ölçümlerin hangileri olduğunun
belirlenebilmesi için çok sayıda ölçüm geliştirmek durumunda kalınabilir. Zaman içinde değer
yaratmayan ölçümlerin elenerek, işletme için sadece gerekli olanların kalması daha sağlıklıdır.
İK ölçümlerinin ideal sayısının ne olduğu hususunda yazılı olarak belirlenmiş kurallar
olmamasına rağmen, bu konu ile ilgilenenlerin üzerinde çalışabilecekleri ölçüm sayısının onu
(10) geçmemesi tavsiye edilir.
Sonuçlara değil, faaliyetlere odaklanan ölçümler geliştirilmesi: Günümüzde
işletmeler ne kadar adam /saat eğitim verdiklerini hesaplamaya çalışarak çabayı ölçmeye
yönelmekte, ancak buna karşılık eğitim programlarına katılan çalışanlardaki değişimi
değerlendirmek konusunda daha az çaba göstermektedirler. İşletmelerin çalışanlara verdikleri
eğitimlerin adam /saati belirlemelerinin yanı sıra verilen eğitimin çalışanlar üzerindeki etkisinin
ortaya konmasının önemi de unutulmamalıdır.
Kaliteye değil, miktara odaklanmak: Sonuçlara değil de, faaliyetlere odaklanan
ölçümler geliştirilmesinde olduğu gibi genellikle İK’da geliştirilen ölçümlerin birçoğu kaliteye
değil de, miktara odaklanmaktadır. Örneğin, temin ve seçim işlevinde belirli temin
kaynaklarının ne kadar aday yarattığı üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirilirken, adayların ne
kadarının işin yeterliliklerini aştığı konusunda gerekli olan çalışmalar yapmaktan
kaçınılmaktadır.
Karşılaştırma yapmadan karara varmak: Belli bir zaman diliminde elde edilmiş
ölçüm, ancak belirli bir standartla karşılaştırıldığı zaman faydalı olabilir. Karşılaştırma
yapabilmek için ne ile karşılaştırma yapılacağının (geçen yılki verilere, sektördeki en iyilere
veya dünyadaki en iyilere göre) belirlenmesi gerekir. Böylelikle meydana gelen değişim ve
gelişim izlenebilir.
Eğilimleri izlemekten kaçınmak: Sadece eldeki tek veriye göre değerlendirme yapmak
yerine, değerin zaman içinde geçirdiği değişimi takip ederek, yorumlamak daha doğru olur.
Değişimi takip edebilmek için yıllar itibari ile bilgileri toplayarak, değişimi fark etmek, gerekli
ise bazı önlemleri almak önem arz eder.

14.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi
İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonunun değerlendirilmesi, mevcut politika ve
prosedürlerin, müşterilerin tepkilerinin ve işletmede oluşan maliyet ve yararların belirlenerek
sistematik olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir.
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İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi, departmanının ne kadar iyi çalıştığının,
insan kaynakları ürün ve hizmetlerinin hangi açıdan iyileştirilebileceğinin ve müşterilerin
beklentilerinin ne kadar karşılandığının belirlenmesine katkıda bulunur.
Bir başka ifade ile, insan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi, hem insan
kaynakları departmanının hem de insan kaynakları faaliyetlerinin ölçülmesi ve incelenmesi
olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda İK departmanının ve İK faaliyetlerinin ölçülme
nedenlerinden bazıları aşağıda ifade edilmektedir:


İnsan kaynakları işlevinin finansal performansa katkısının gösterilmesi



İK faaliyetleri değerlendirilmesi ile İK’nın hesap verilebilirliğinin artması

 İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenerek, değişim yönetiminin
gerçekleştirilmesi
 Çeşitli işlevlere ait İK programlarının seçiminde finansal değerlendirmelerden
yararlanılması


İnsan kaynakları işlevinin performansının analiz edilerek, değerlendirilmesi



İşletmenin hedeflerinin başarılmasında İK’nın rolünün ortaya konması

Günümüzde maliyetler kontrolü, kaynakların etkin kullanımı, işletmenin nihai
çıktılarına katkı ve rekabet avantajı sağlamada çalışanların yetkinlikleri gibi konuların yoğun
bir biçimde vurgulanması, insan kaynakları yönetiminde değerlendirme konusuna uzun süreler
odaklanılacağının göstergesidir. İnsan Kaynakları yönetiminin değerlendirilebilmesi için
işletmenin veya departmanın önceden belirli standartlar veya kriterler geliştirmesi gereklidir.
Belirlenen kriterler, fiili durumla karşılaştırılır ve sonuçların iyileştirilmesi için gerekli
çalışmalar yapılır.

14.4.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesinin Nedenleri
Günümüzde, rekabet ortamının artması, teknolojinin gelişmesi, sermayenin ve iş
gücünün yapısının değişmesi, işletmelerin insan kaynakları faaliyetlerini organizasyonel
performansla bütünleştirmeleri gerekliliğinin önemini daha da arttırmıştır. İşletmelerin başarıya
ulaşması için, çalışanların performanslarını daha da arttırmaya yönelik çabaları ve enerjilerini
işletmenin kâr tablosuna katkıda bulunacak şekilde kullanmaları insan kaynakları yönetiminin
değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. İnsan kaynakları faaliyetlerinin ne kadar başarılı
olduğunun belirlenmesinde, “ölçmek” gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Başarı da, ölçümün
doğru bir şekilde yapılmasına ve ölçüm sonuçlarının gerekli kaynaklarla desteklenilerek ve
değerlendirilerek etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. İşletmelerin insan kaynakları
faaliyetlerinde ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına aşağıdaki ipuçları ışık tutabilecektir:
 Maliyet, zaman, kalite, miktar veya davranışsal göstergeler ve bunların
bütünleşmesi belli bir işlevin etkililiğinin belirlenmesinde ölçüm olarak kullanılabilir.
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Yöneticiler, yönettikleri birimin etkililiği ve etkinliği açısından değerlendirilirler.



En önemli ölçme göstergesi etkinlik değil, etkililiktir.

 İşletmelerin hedeflerine, konularına ve amaçlarına göre verimlilik kriterleri
belirlenmelidir.
Kısaca, etkili insan kaynakları yönetimi için ölçme ve değerleme değişmez unsurlardır.
Yukarıda sıralanan ölçme ve değerleme unsurlarının ışığında, insan kaynakları yönetimi
fonksiyonunun değerlendirilmesi aşağıdaki nedenlerle yapılmaktadır:
 İşletmelerde
gerekçeleyebilmek.

insan

kaynakları

yönetiminin

varlığını

ve

bütçesini

 İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının geliştirilebilmesi için, hangi
faaliyetlerin eklenmesi, hangilerinin değişime uğraması veya terk edilmesi gerektiğine karar
verilmesine yardımcı olmak.
 Çalışanlara ve yöneticilere insan kaynakları yönetimi çalışmalarının etkinliği
hakkında geri besleme sağlamak.
 İnsan kaynakları yönetiminin işletmenin amaçlarına sağladığı olumlu katkılar
hakkında sadece tepe yönetimini değil, tüm çalışanları da bilgilendirmek.
 İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesinin önemi sadece yukarıdaki
nedenlerle sınırlanmamalıdır.
Bunların dışında aşağıdaki hususların da ayrıca vurgulanması gerekmektedir:
 İçsel Pazarlama Faaliyetlerine Yönelmek: Değerlendirme, diğer yöneticilere
insan kaynakları yönetiminin işletmeye bir bütün olarak önem verdiğinin işareti olarak kabul
edilmeli ve üretim, pazarlama ve diğer fonksiyon faaliyetlerini de desteklediğini
gösterebilmelidir. İnsan kaynakları depatmanının maliyetten tasarruf ve sağlanan yararlarla
ilgili bilginin paydaşlara aktarılması, insan kaynakları yönetiminin bütçeye katkıda
bulunduğuna ve bulunacağına diğer çalışanları inandırması, İK departmanının işletmedeki
stratejik önemi açısından kritik değere sahiptir. Böylesi bir bilginin diğer çalışanlara iletilmesi
insan kaynakları departmanının yeni görevler üstlenmesi açısından da yararlı olacaktır.
 Üst yönetime Hesap Verebilmek (Accountability): Değerlendirme, insan
kaynakları yönetiminin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının ve bütçesini etkin bir şekilde kullanıp
kullanmadığının belirlenmesinde de yardımcı olmakta ve böylece üst yönetime hesap
verebilmesini kolaylaştırmaktadır.
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 Değişime Yardımcı Olmak: Değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerin
belirlenmesinde yardımcı olur. Beklendiği kadar iyi performans göstermeyen insan kaynakları
uygulamalarının değerlendirilmesi sonucunda gelişim ve değişim planı hazırlanacaktır.
 Finansal Etkinin Belirlenmesi veya Programların Karşılaştırılması:
Değerlendirme, çeşitli İK uygulamalarının işletmeye olan finansal etkilerinin belirlenmesine
yardımcı olmaktadır.
İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesinde tepe yönetimi, işletmenin tüm
açılardan değerlendirilmesini sağlayarak işletmede değerlendirme felsefesi yaratılmasına
katkıda bulunmayı amaçlamalıdır. Genellikle insan kaynakları departmanı değerlendirmenin
dizayn edilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olmaktadır. Değerlendirme için gerekli olan
bilgiler, insan kaynakları departmanının maliyet / yarar çalışmalarından elde edilen bilgilerle
yapılmaktadır. Anket, görüşme, gözlem veya bunların bir karmasından oluşan yöntemler,
değerlendirme/denetim için kullanılmaktadır. Hat yöneticilerinin bu aşamadaki rolü,
değerlendirme için gerekli olan bilgileri toplamak ve bunların işlenmesinde insan kaynakları
yönetimine yardımcı olmaktır. Bu çalışmalar insan kaynakları departmanının hazırladığı
programların ve sunduğu hizmetlerin kalitesini yükseltmede yardımcı olacaktır.
Bu aşamada, tepe yönetimin insan kaynakları departmanından beklentisi ise, insan
kaynakları faaliyetlerinin işletmenin genel performansına olan etkisinin gösterilebilmesidir.
İnsan kaynakları faaliyetlerinin işletme performansına katkısı ile ilgili literatürde çok fazla
sayıda çalışma bulunmaktadır. 1980’li yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, insan kaynakları
faaliyetleri ile işletmenin finansal sonuçları arasında bir ilişki olup olmadığı kanıtlanmaya
çalışılırken, 1990’lı yıllarda, insan kaynakları faaliyetlerinin işletmenin finansal sonuçlarına
olan olumlu etkisi irdelenmeye başlanmıştır. Özellikle, zaman içinde belli başlı insan
kaynakları performans göstergeleri ile işletme çıktıları arasındaki bağ tartışılır olmuştur.

14.5. İnsan Kaynakları Yönetimi
Değerlendirilmesinde Kullanılan Yaklaşımlar

İşlevinin

Ölçümünde

ve

İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi konusu, 1920’li yıllara kadar
uzanmaktadır. Bu yıllarda personel araştırması gündeme gelmiş, personel yönetimi
faaliyetlerinin ölçümü ile ilgili çeşitli kriterler geliştirilmiştir. 1940’lı ve 1950’li yıllarda ise,
insan kaynakları fonksiyonu işletmelerde meşrulaşmaya ve işletmenin temel işlevlerinden biri
durumuna gelmiştir. Hem uygulamacılar, hem de teorisyenler insan kaynaklarının işletmeye
olan katkısını belirleme yollarını araştırmaya başlamışlardır. Daha sonraki yıllarda insan
kaynakları uygulamacıları bu problemle ilgilenmişler ve 1970’li yıllarda değerlendirme konusu
bazı işletmelerin insan kaynakları departmanında uygulanmıştır. Ancak önemli gelişmeler daha
öncede belirtildiği gibi 1980’li yıllarda elde edilmiştir. 1990’lı yıllar ise, insan kaynakları
yönetiminin değerlendirilmesine en büyük katkıyı sağlayacak çalışmaların yapıldığı dönem
olarak kabul edilebilir. 2000’li yıllarda, ölçüm ve değerlendirme konusu önemini yitirmemiş,
yeni bir vizyon kazanmıştır. İK’nın ölçümü ve değerlendirilmesinde yeni vizyon insan
kaynakları ile ilgili alınacak kararlarda, özellikle karar- verme tekniklerinden faydalanılarak,
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eldeki verilerin bilgiye dönüştürülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve nihayetinde karar
alınmasıdır.
Şekil 26: İnsan Kaynakları Ölçüm Yaklaşımları (Zaman Çizelgesi)

Kaynak: Jack Phillips, Ron D. Stone, Patricia Pulliam Phillips, The Human Resources
Scorecard: Measuring The Return of Investment, Butterworth-Heinemann, MA, 2001,
s.3’den uyarlanmıştır.
Şekil 26’da, insan kaynakları ölçümü konusunda zaman içinde geliştirilen “geleneksel”
ve “modern” ölçüm yaklaşımlarına yer verilmiştir. İlgili tabloda yaklaşımların yer aldığı zaman
dilimleri kesin olmayıp, yaklaşımların önem kazandığı yaklaşık yılları göstermektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin değerlendirilmesinde iki yaklaşımdan bahsedilmektedir.
Bunlar, “geleneksel” ve “modern” yaklaşımlardır. Geleneksel yaklaşımların temeli, 1960’li
yılların ortalarında atılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel yaklaşımların en önemli
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özelliği gerçekleştirdikleri faaliyet sayısına göre (örneğin; hazırlanan ve uygulanan eğitim
programları sayısı, işe alınan yeni eleman sayısı gibi) değerlendirilmeleridir. Geleneksel
yaklaşımların bir diğer özelliği de, etkinlik ve etkililik kavramları üzerinde odaklanmalarıdır.
Geleneksel yaklaşımlardan en önemlilerin kısa açıklamalarına aşağıda yer verilmektedir:

14.5.1. Maliyet / Yarar Analizleri (Cost / Benefit Analysis)
İnsan kaynakları faaliyetlerinin ve hizmetlerinin maliyetleri ile bu hizmet ve faaliyetlerden elde
edilen yararların karşılaştırılması maliyet/yarar analizi olarak tanımlanmaktadır. Zaman zaman
belirli maliyetlerin nasıl dağıtılacağı konusunda problemler oluşmasına rağmen, genelde
faaliyetlerin maliyetleri rahatlıkla belirlenmektedir. Faaliyetlerden elde edilen yararların
belirlenmesi aşaması daha karmaşıktır. Maliyet/yarar analizleri, insan kaynakları açısından en
fazla personel temini, eğitim ve geliştirme alanında kullanılmaktadır.

14.5.2. İnsan Kaynakları Muhasebesi (HR Accounting)
1960’lı yılların ortasından itibaren personel yönetimi faaliyetlerinin maliyetleri ortaya
çıkarılarak bunların muhasebeleştirilmesi çalışmaları başlamıştır. Bu muhasebeleştirme
çalışmaları daha sonraları “Beşeri Kaynaklar Muhasebesi” olarak adlandırılmıştır. Beşeri
kaynaklar, işletmelerin şimdiki ve gelecekteki mal ve hizmet üretme gücüne ve başarısına
katkıda bulunacak çalışanların bilgi, beceri, deneyim, sağlık yapıları ve moral güçleri olarak
tanımlanabilir İşletme beşeri varlıklarına ait verilerin belirlenmesi, ölçümlenmesi ve elde
edilecek bilgilerin diğer işletme varlıkları ile birlikte yorumlanması beşeri kaynaklar
muhasebesinin ana konusunu oluşturmaktadır. Beşeri kaynaklar muhasebesi, işletmeye bağlı
çalışanları, “varlık” kavramı içerisinde yorumlamakta, beşeri varlıklar için katlanılan seçme,
işe alma, eğitme, geliştirme ve ücretlendirme gibi maliyetler yanında, bunların ekonomik
değerlerinin ölçümü olgusunu da dikkate almaktadır. Beşeri kaynaklar muhasebesinin temel
amaçlarından biri, işletmenin beşeri varlıklarına ait bilgilerin finansal tablolarda raporlanması,
işletme içi yönetim birimlerine ve işletme dışındaki gruplara özellikle olası yatırımcılara
yararlar sağlamasıdır. Bir diğer amaç da, bu bilgilerin verilecek kararlarda ve belirlenen taktik,
strateji ve politikalarda kullanılmasıdır.

14.5.3. İnsan Kaynaklarının Denetimi (Human Resources Audit)
Yeni yönetim felsefesi, insan kaynakları işlevini hizmet üretmekten daha stratejik
alanlara yöneltmiştir. İnsan kaynaklarının denetimi, klasik denetim anlayışının bir uzantısı olup,
faaliyetlerin ne kadar başarılı ya da yetersiz olduğu konusunda araştırmalar yaparak, gerekli
olan temel bilgileri sağlamakta, böylece işletmenin performans ve verimliliğinin artmasına
katkıda bulunmaktadır. İnsan kaynakları alanında sayılara dayalı analizler, genellikle İK
yöneticilerinin kısmi olarak veya tüm faaliyetlerinin denetimini yapmasıyla ortaya çıkar. İnsan
Kaynaklarının denetimi, işlev olarak neleri gerçekleştirdiğini ve işlevi geliştirmek için daha ne
tür faaliyetler yapması gerektiğini belirlemeye yönelik yapılan ölçüm çalışmaları olarak
tanımlanabilir. Bir diğer tanıma göre ise insan kaynaklarının denetimi, işletmede personel ile ilgili
tüm faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesidir. İnsan kaynaklarının denetimi işletmenin genel
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performansına direkt etki yapmasa da, insan kaynakları fonksiyonun faaliyetlerinin gelişmesine
ve etkili bir insan kaynakları programı uygulandığı konusunda emin olunmasına katkıda
bulunmaktadır. Kısaca, insan kaynakları fonksiyonunun değerlendirilmesinde etkili ve kabul
görmüş bir yöntemdir. “Yasalara Uyum Denetimi” “En iyi Uygulamalar Denetimi” Stratejik
Denetim ve “İşlevlere Özgü Denetimler” gibi çeşitleri söz konusudur. Günümüzde en iyi
uygulamalara sahip işletmelere göre örneğin temin ve işe alma uygulamalarımız nasıl sorusunu
cevaplamaya yönelik olan En iyi Uygulamalar Denetimi işletmeler tarafından sıkça
kullanılmaktadır.

14.5.4. İnsan Kaynakları Maliyetlerinin İzlenmesi (Tracking HR
Costs)
Bu yaklaşım maliyet/yarar yaklaşımından farklıdır. Burada sadece faaliyetlerin
maliyetleri izlenmekte ve karşılaştırmalar yapılmakta, diğerinde ise yararlar göze alınarak
faaliyetlerin tekrar yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Birçok işletme, insan
kaynakları uygulamalarındaki bazı değişikliklerin, insan kaynaklarındaki maliyetlerde de
yüksek bir artışa sebep olacağını bilmektedir. İnsan kaynaklarının performansını
değerlendirmenin bir yolu da, insan kaynakları maliyetlerini hesaplamak ve bunları işletmenin
diğer tüm birimlerinin maliyetleri ile karşılaştırmaktır. İşletme içinde yapılan karşılaştırmalar,
bazı problemlerin oluşmasını pekiştirirken, işletme dışında yapılan karşılaştırmalar, bir diğer
ifade ile kıyaslama daha etkili olmaktadır. Bazı işletmeler insan kaynakları maliyetlerini
izleyerek bunu hem dış hem iç karşılaştırmalarda kontrol amaçlı kullanmaktadır. İnsan
kaynakları maliyetlerinin izlenmesi ve hesaplanması yaklaşımı yeni değildir. Anahtar işler ve
faaliyetler için standartların ve maliyetlerin belirlenmesi, işletmelerin performanslarının,
diğerleri ile rahatlıkla karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
İşletmelerin takip ettiği bazı maliyetler arasında adam başı eğitim maliyeti, iş
kazalarının maliyeti, iş gücü devrinin maliyeti yer almaktadır. Aşağıdaki Tablo İK
departmanlarının takip ettiği ve etmesinin faydalı olabileceği maliyetleri göstermektedir.
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Tablo 28: İnsan Kaynakları Faaliyetlerinde Maliyetlerin İzlenmesine İlişkin Örnekler
İş Sağlığı ve Güvenliği

Temin


İşe Alma Maliyeti



İş Kazalarının Maliyeti



Oryantasyon Maliyeti



İşe ara vermenin Maliyeti

Eğitim ve Geliştirme

Yan Haklar




Adam Başı Eğitim Maliyeti

Sağlık gideri (adam başı)


Çalışanlara sağlanan yan hakların maliyetinin iş gücü
giderine oranı

Ücret Yönetimi


Toplam iş gücü Maliyeti

 Ücret giderinin işletme giderine
oranı

Genel İK


İşgücü devrinin Maliyeti



İşgücü giderinin işletme giderine olan oranı

Kaynak: Jack Phillips, Ron D. Stone, Patricia Pulliam Phillips, The Human Resources
Scorecard: Measuring The Return of Investment, Butterworth-Heinemann, MA, 2001, s.
6-7.
İK maliyetlerinin izlenmesi yaklaşımı İK ölçüm ve değerlendirme ile diğer yaklaşımlara
veri sağlamaktadır.
Modern yöntemler ise, geleceğe ve işletmenin genelini de dikkate aldıkları için stratejik
yönleri geleneksellere göre daha kuvvetlidir. Bu yaklaşımın temelleri ise 1990’lı yıllarda
atılmıştır. Bu yaklaşımın önemli özellikleri arasında çalışanların yetkinliklerinin belirlenmesi,
müşteri, hissedarlar ve çalışanların tatminin sağlanması ve işletmenin başarısında katma değer
yaratan bir insan kaynakları faaliyet zinciri oluşturabilmektir.
İnsan kaynakları yönetiminin ölçümünde kullanılan yaklaşımlardan geleneksel olanlar
modern kabul edilebileceklere göre daha kolay geliştirilebilir ve bu yaklaşımlar için gerekli
olan bilgiler kolaylıkla elde edilebilir.
İnsan kaynakları yönetici veya uzmanlarının işletmenin performansına nasıl katkıda
bulunabileceklerine dair açık ve kesin fikirleri yok ya da mevcut fikirleri ölçümlerle
desteklenemiyorsa, diğer hat yöneticilerini İnsan Kaynakları Departmanı’nın önemi ve
işletmeye sağladığı katma değer konusunda inandırmaları oldukça zordur. Bu nedenle
günümüzde bazı işletmeler belirli bir sistem içinde kendi ölçümlerini oluşturmaya
başlamışlardır. Söz konusu olan modern yöntemler işletmelerin kendi ölçüm tablolarını veya
formüllerini oluşturdukları sistemler olarak da tanımlanabilirler. Aşağıda modern
yaklaşımlardan bazıları daha detaylı bir biçimde ele alınmıştır.
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14.5.5. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi
İnsan kaynakları faaliyetlerinin değerlendirilmesinde ve işletmeye olan katkılarının
gösterilmesinde insan kaynakları yöneticileri özellikle maliyetlere ve diğer etkinliğe dayalı
ölçümleri karşılaştırmada, kıyaslama yönteminden devamlı olarak faydalanmaktadırlar. Son
yıllarda kıyaslama yöntemi özellikle TKY (Toplam Kalite Yönetiminin) anlayışının yaygınlık
kazanması ile işletmeler tarafından sık kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Hemen hemen
işletmelerin her departmanında faaliyetlerin, uygulamaların, yapı ve sonuçların
değerlendirilmesinde kıyaslama yönteminden sıkça yararlanılmıştır. Kıyaslama süreci birçok
örnekte en iyi uygulamalar olarak kabul edilen işletmeleri kendine kusursuz standart olarak
kabul etmektedir. İşletmelerin daha iyi sonuçlar (çıktılar) elde edebilmek için, uygulamadaki
“en iyileri” iş ve hizmet açısından karşılaştırmaları gerekmektedir. En iyi uygulamaya (üstün
ürünler, hizmetler veya sistemler) sahip olanları diğerleri ile karşılaştırma işlemine “kıyaslama”
denmektedir. Kıyaslama, en iyi uygulamaları temsil eden işletmelerin bilgilerini toplamak ve
bu bilgileri kendi organizasyonunun gelişimi için kullanmak olarak da tanımlanabilir.
Kıyaslama yaklaşımında, gözlemci, kıyaslama takımlarını lider olan işletmeye göndererek “en
iyi uygulamalar” hakkında bilgi toplamalarını ister. Daha sonra, “en iyi“ ve “mevcut”
uygulamalar arasında karşılaştırmalar yaparak; mevcut uygulamaları nasıl geliştirilebileceğini
gözlemler.
İnsan Kaynakları departmanları kıyaslama yönteminden çeşitli açılardan yararlanırlar.
Bunlar arasında şu faydaları saymak mümkündür:
 İnsan kaynakları faaliyetlerini başarı ile yürüten işletmelerin bunu nasıl sağladıkları
incelenerek, aynı yöntemler veya uygun olanlar işletmeye uyarlanabilir.
 Kıyaslama uygulamadaki insan kaynakları faaliyetlerini ve bunların nasıl başarıyla
uygulandığını göstererek, işletmelerin diğerlerinden öğrenmesini sağlar.
 Kıyaslamanın uygulanması ile insan kaynakları yönetimine ilişkin yeni faaliyetler
işletmede daha rahat kabul görür ve yöneticilere bunları rahatça uygulayabilecekleri bir ortam
sağlar. Böylece, değişime karşı işletmede oluşturulan direnç daha rahat kırılır.
 Kıyaslama, yöneticilere yeni stratejilerin oluşturulmasında ve insan kaynakları
yönetiminde önceliklerin belirlenmesinde bir araç oluşturur.

14.5.6. Temel Başarı Göstergeleri- (KPI’s)
Temel başarı göstergeleri insan kaynaklarının ölçümünde ve değerlendirilmesinde
stratejik yönetim aracı olarak kabul edilirler. İK’nın işlev olarak daha iyi yönetilmesinde ve
İK’nın amaç ve hedeflerini işletmeninkilerle uyumlaştırmasında temel başarı göstergelerinden
faydalanılabilir. İşletmenin stratejilerini daha başarılı bir biçimde gerçekleştirmesini
sağlamada, temel faaliyet alanı, kalite ve hız, bilgiye- dayalı stratejiler ve işletme performansı
gibi konularda İKY katkı sağlayabilir. İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda
geliştirilecek olan temel stratejik İK faaliyetleri arasında (1) kanıtlara dayalı İK stratejisi;
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(2)işletme stratejisinin oluşturulmasında diğer yöneticilerle iş birliği; (3) işletmenin alacağı
kararlarda çözümlere dayalı olarak destek sağlamak;(4)değişim yönetimini gerçekleştirmek; (5)
insan sermayesi yönetimi ile kararlarda oldukça titiz davranmak, yer almaktadır. İşletme ve
insan kaynakları stratejilerinden yola çıkılarak, temel başarı göstergeleri geliştirilebilir. Temel
başarı göstergeleri stratejik yönetim aracı olarak kabul edildiğinde, bu ölçümleri seçerken
işletmeyi nasıl etkileyecekleri ve bu göstergelerin oluşturulmasındaki temel nedenleri göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. Temel başarı göstergeleri dört ölçüm grubu altında ele
alınabilir. Bunlar;
 Finansal Ölçümler: hissedar değeri, katma değer, ekonomik katma değer, ciro,
yaratılan gelir gibi sayısal çıktılar finansal ölçümlere örnek olarak verilebilir.
 Verimlilik Ölçümleri: adam başı katma değer, adam başı ciro, adam başı üretim
gibi veriler verimlilik ölçümlerine örnek teşkil etmektedirler.
 Etkililik Ölçümleri: Bazı kaynaklarda etkililik ölçümleri operasyonel etki olarak da
adlandırılmaktadırlar. Etkililik ölçümlerine başarılı yönetim veya projelerin tamamlanması,
kazanılan ve elde tutulan müşteriler, yeni ürün yaratma ve ürün çeşitliliği, yeni piyasalara giriş
ve yeni işlerin değeri gibi ölçümler örnek olarak verilebilir.
 Müşteri hizmeti: Müşteri tatmin düzeyi, sunulan hizmet düzeyi ve şikâyetler gibi
ölçümler müşteri hizmeti ölçüm grubuna örnek olarak gösterilebilirler.

14.5.7. Yüksek Performanslı İş Sistemleri (YPİS) (High-Performance
Work Systems)
Yüksek Performanslı İş Sistemleri organizasyonel etkililiğin teşvik edilmesinde
yararlanılan bir dizi İnsan Kaynakları politikaları ve uygulamaları olarak tanımlanabilir.
Yüksek Performanslı İş Sistemleri işletmenin performansının arttırılmasında çalışanların
rolünü ortaya koymaya çalışır. Becker ve diğ. göre yüksek performanslı bakış açısına sahip
işletmelerin yöneticilerinin ve özellikle İK yöneticilerinin İK’yı işletme stratejileri ile
bütünleşik bir sistem olarak görmeleri gerekmektedir. Yüksek Performanslı İş Sistemleri’i
çalışanın katılımını, becerilerinin geliştirilmesini ve motivasyonunun sağlanmasını
kolaylaştıran uygulamalar olarak tanımlamışlardır. 2007 yılında yapılan bir çalışmada Yüksek
Performanslı İş Sistemleri’nin temelinde İK’nın ana konularının bulunduğu ifade edilmiş ve
konuyla ilgili üç unsur belirlenmiştir. Bunlar;
1. Çalışan merkezli açık ve yaratıcı bir kültür- alınan kararların tüm işletmede
paylaşılması ve duyurulması,
2.

Eğitim, esnek çalışma, bağlılık gibi uygulamalarla çalışanlara yatırım yapılması,

3. Ölçülebilir performans çıktılarının oluşturulması ve değerlendirilmesi, olarak
sıralanabilir.
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Yüksek Performanslı İş Sistemleri özellikle ABD’de kalite, verimlilik ve taleplere cevap
verme gibi ihtiyaçlara çözüm bulabilmek amacıyla 1990’lı yıllarda sık kullanılmaya
başlanmıştır. Bu doğrultuda Yüksek Performanslı İş Sistemleri sahip işletmelerin özellikleri
arasında çoklu becerilere sahip takımlar, güçlendirilmiş ön büro (front line), yoğun eğitim,
çalışan- yönetim iş birliği, kaliteye bağlılık ve müşteri tatmini yer almaktadır.
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Tablo 29: Düşük ve Yüksek Performanslı İşletmeler Karşılaştırması
Düşük
Performanslı
İşletmeler

Yüksek
Performanslı
İşletmeler

Açılan her pozisyon için nitelikli aday sayısı

8,24

36,55

Geçerli işe alım testleri sonucunda işe alınanların yüzdesi

4,26

29,67

İşletme içinden doldurulan işlerin yüzdesi

34,9

61,46

4,79

46,72

İşe yeni kabul edilmiş çalışanların adam başı eğitim saati (1 yıldan
daha az)

35,02

116,87

Deneyimli çalışanların adam başı eğitim saati

13,4

72

Standart performans değerlendirmeye tabi çalışanların yüzdesi

41,31

95,17

Ücret artışları performans düzeylerine bağlı olan çalışanların
yüzdesi

23,36

87,27

Özendirici ücret uygulanabilecek çalışanların yüzdesi

27,83

83,56

3,62

6,21

10,64

42,28

34,09

20,87

Çalışan başına düşen satış miktarı

158,101$

617,576$

Piyasa değeri defter değeri oranı

3,64

11,06

Örnek İK Uygulamaları

Temin, geliştirme ve yedekleme konularını
içeren formel İK planlarının yüzdesi

Yüksek performans ve düşük performans gösteren
çalışanların arasındaki özendirici ücret farkının yüzdesi
Devamlı işlevler arası veya takımlar arası çalışan iş gücünün
yüzdesi
İşletme Performansı
İş gücü devir oranı

Kaynak: Gary Dessler, Human Resource Management, 12th ed., Pearson Education Inc.,
Upper Saddle River, NJ, 2011, s.120
Tabloya göre yüksek performans gösteren işletmeler daha fazla sayıda adayla İK
süreçlerine başlamakta, daha çok testler uygulamakta ve çalışanların eğitimine daha fazla
zaman ayırmaktadırlar. Bu tablo yüksek başarı gösteren işletmelerin İKY sistemlerine ilişkin
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üç önemli noktayı işaret etmektedir. Bunlardan ilki “insan kaynaklarında ölçümlerin neden
önemli olduğudur.” Nitekim iş gücü devri, adam başı eğitim saati veya pozisyonlara başvuran
nitelikli aday sayıları gibi sayısal veriler ile işletmelerin İK başarısı değerlendirilebilir ve ayrıca
diğer işletmelerle karşılaştırılabilir. Bir diğer ifade ile İK alanında sayısal verilere dayanarak
bazı sonuçları ortaya koymak kanıtlara dayalı İKY’nin önemli bir göstergesidir. Tabloya
dayanarak ifade edilebilecek ikinci durum ise, “Yüksek Performanslı İş Sistemleri’ne sahip
olan bir işletme olabilmek için İK’nın neler yapması gerektiğidir.” Örneğin bu tür işletmeler işe
alımlarda geçerli testlerden faydalanmakta, iç kaynaklara ağırlık vermekte ve işleri takımlara
dayanarak örgütlemekte ve çalışanlarını yoğun eğitim programlarına tabi tutmaktadırlar. Son
olarak ise, “yüksek başarı ve düşük başarı gösteren işletmelerin İKY sistemleri arasında dikkati
çeken farklılıkları göz önüne sermektedir.” Bu şekilde işletmeler İK ölçümünde ve
değerlendirilmesinde yararlanılan modern bir yaklaşım olan kıyaslama yönteminden
faydalanmaktadırlar.
İK Başarı Göstergesi (HR Scorecard):
Kaplan ve Norton’un 1992 yılında Harvard Business Review dergisinde yayınladıkları
makalelerinde ilk kez ortaya koydukları Dengeli Başarı Göstergesi yaklaşımdan esinlenilerek
İK Başarı Göstergesi geliştirilmiştir. Dengeli Başarı Göstergesinde Kaplan ve Norton,
yukarıdaki bölümlerde ifade edildiği üzere geleneksel finansal ölçümlere ek olarak “müşteri”
(müşteri tatmini, Pazar payı), “içsel süreçler” (çevrim süresi, kalite ve maliyet) ve “öğrenme ve
gelişme” (rekabet avantajının elde edilmesine sistemler, organizasyonel prosedürler ve
çalışanlar katkıda bulunurlar) ölçümlerini eklemiştir. İK Başarı Göstergesinde de bu dört
boyutla ilişkili çeşitli ölçümler yer almaktadır. Bu boyutlar İK ölçümlerini işletme kavramı ile
bütünleştirmekte ve prensip olarak İK ölçümleri ve stratejik veya finansal çıktılar arasında bağ
oluşturmaktadır. Bugünün gösterge tabloları veri depoları üzerine kurulmuştur. Bir diğer ifade
ile işletmelerin farklı tercihleri veya istenilen değişkenler doğrultusunda ölçümler
gerçekleştirilebilir.
Son olarak, işletmeler hangi yaklaşımı kullanırlarsa kullansınlar, amaç; (1) güvenilir ve
inandırıcı tekniğin kullanılması ve (2) insan kaynakları yöneticileri kadar diğer yöneticiler
tarafından da bunun kabulüdür.
Bu iki amacın dışında, yaklaşımların bir diğer amacı da işletmenin kararlarına katkıda
bulunacak ve etkileyebilecek nitelikte olmalarıdır. Bu etkiyi başarabilmeleri için insan
kaynakları faaliyetleri ile arzu edilen çıktılar arasında kuvvetli bağın varlığını ispatlamaları
gerekir.

14.5.8. İnsan Kaynakları Ölçüm ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar
14.5.8.1. Kanıtlara Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde ölçüm ve değerlendirmede ve insan kaynaklarının işletme
performansına olumlu etkisinin gösterilmesinde yararlanılan son yaklaşımlardan biri olan
kanıtlara dayalı yaklaşım insan kaynaklarını ilgilendiren kararlarda verilerden, analizlerden ve
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değerlendirmelerden yararlanma fikri üzerine kurulmuştur. Karar alma sürecinde kanıtların
kullanılması gerekliliğini vurgulayan bu yeni yaklaşım, bugüne kadar geliştirilmiş olan başarı
göstergeleri, strateji haritaları gibi farklı yaklaşımları elememekte tam tersine mevcut
uygulamaları geliştirerek karar almada gerçeklerden/kanıtlardan faydalanılması gerektiğini
vurgulamaktadır. Kavram öncelikle yönetim alanında, daha sonra insan kaynakları alanında
kullanılmaya başlanmıştır.
Kanıtlara dayalı İKY, beşeri sermaye yönetiminin felsefi ve pragmatik açılardan ele
almaktadır. Kanıtlara dayalı insan kaynakları uygulamalarına yer veren işletmelerde yönetim
uygulamalarının işletmenin finansal ve örgütsel çıktıları üzerindeki etkisi sorgulanmakta ve bu
işletmelerde kararlar en uygun kanıta göre verilmektedir. Kanıtlara dayalı İK uygulayanlar
işletme sonuçlarını geliştirecek insan kaynaklarına ilişkin kaldıraçlar bulma
motivasyonundadırlar. Tepe yöneticiler talepte bulundukları projeleri konusunda çalışanların
verilere dayanmayan ve üzerinde yeterince çalışılmadan hazırlanmış raporlarından pek hoşnut
olmazlar. Başarılı bir insan kaynakları yönetimi için sayısal, analizlere dayanan veriler ve karar
alma tekniklerinden faydalanan bir anlayış gereklidir. İnsan kaynakları departmanından
beklenen roller çerçevesinde “Kanıtlara Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi” son yıllarda daha
da önem kazanmaya başlamıştır. Kanıtlara dayalı İKY işletmelerin insan kaynakları
faaliyetlerini ölçerek, değerlendirerek ve yorumlayarak bilinçli bir şekilde ele almaları
anlamına gelmektedir.
İnsan kaynakları departman/departmanlarının ortaya koydukları her türlü yeni faaliyetin
ve programın özellikle amaçları doğrultusunda sağladığı fayda ve katkının bilimsel bir biçimde
ele alınması özellikle son yıllarda daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. İşletmelerin bugün
içinde bulundukları rekabetçi, dinamik çevrede işverenler İK takımlarından gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin katkısı hususunda somut veriler talep etmektedirler. Bu doğrultuda İK
departmanları kanıtlarla işlevlerini sürdürmek durumundadırlar. Kanıtlara dayalı İKY, eldeki
en uygun kanıt/kanıtları dikkatli bir biçimde ele alarak İKY uygulamalarının bu kanıtlara
dayandırılması olarak tanımlanabilir. Kanıtlar, işletmelerin fiili ölçümlerine (katılımcıların
eğitim
programından
memnuniyetleri),mevcut
bilgilerine
(eğitim
programının
uygulanmasından sonra işletmenin kâr düzeyinde farklılığın oluşup- oluşmadığı) veya
araştırma sonuçlarına (eğitim programına katılanların eğitimi işe transfer etmeleri ile ilgili
olarak önerilen en iyi yöntem ile ilgili bulgular) dayandırılabilir.

14.6. İk Alanında Yararlanılan Ölçümler
Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde, İK yöneticilerinin kullanabilecekleri birçok ölçüm
bulunmaktadır. Tablo 30’da insan kaynakları alanında ülkemizde ve dünyada işletmelerin
yararlandıkları “işe alma maliyeti”, “iş gücü devir oranı”, “seçim oranı”, “işletme içinden
doldurulan işlerin yüzdesi” gibi ölçümlere yer vermektedir.
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Tablo 30: İnsan Kaynakları Uygulamalarında Kullanılan Temel Ölçümler

Kadrolama



İş ilanlarının sayısı



Sunulan iş tekliflerinin kabul oranı



Boş pozisyonların dolma süresi



Boş pozisyonların dolma maliyeti



Çalışanların ortalama kıdemi



Pozisyonların iç kaynaklardan temin oranı

Boş pozisyonların yedekleme planında bulanan kişiler tarafından
doldurulma oranı


Eğitim ve
Geliştirme



Yabancı dil bilen elemanların sayısı



Farklı seçim yöntemleri ile işe alınan elemanların performansı



Gönüllü iş gücü Devri



Eğitim verilen günlerin ve programların sayısı



Kişi başına eğitim maliyeti



Eğitim ve geliştirme programlarından yararlananların yüzdesi



Eğitim bütçesinin genel bütçedeki yeri



Eğitime katılan ve katılmayanların karşılaştırılması



Yeni program geliştirmek için gereken süre



Programların içeriğine katılan yeni malzeme oranı



Eğitim programlarının etkinliği



Değerleme sürecinin çalışanlar tarafından kabulü



Performans değerleme sürecine tabi tutulan çalışanların yüzdesi

Performans değerleme sürecinin başarısız elemanların
geliştirilmesi konusundaki etkinliği


Performans ve
Ücret Yönetimi
Sistemleri

İş Sağlığı ve
Güvenliği



Ücretleri performansa bağlı olanların yüzdesi



Toplam ücret paketinin ne kadarının değişken olduğu



Departmanlar arasındaki performans düzeyi farkı



Rakiplere göre işletmenin ücret düzeyi



İşgücü maliyetlerinin gelire olan oranı



Kaybedilen iş günlerinin sayısı
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Kaza sayısı



Kaza maliyeti



İşten kaynaklanan hastalıklar



Sendikalı çalışanların yüzdesi

Sendikaya üye veya üye olmayan çalışanların arasındaki verimlilik
farkı


İşçi - İşveren
İlişkisi



Çatışmaların çözülme süresi



Önerilerin uygulamaya geçiş yüzdesi



Çalışanların şikâyetlerinin çözülme hızı ve etkililiği

Çalışanlarla yönetim arasında oluşan çatışmalarda, insan
kaynakları departmanının hakemliğinin etkililiği


İşletmeye
Yönelik Oranlar

İK
Departmanına
Yönelik Oranlar

İnsan
Sermayesine
Yönelik oranlar



Türlerine göre toplu iş sözleşmelerinin sayısı



Gelir



Çalışan Başına Gelir



Vergi Öncesi Kar



Yedekleme Planları



İşletmede mevcut pozisyonlar/işler



Toplam İK çalışan sayısı



İK çalışanı başına düşen toplam çalışan sayısı



Uzman kadrosundaki İK çalışan sayısı



Yönetsel kadrodaki İK çalışan sayısı



İK Yöneticisine raporlama yapısı



İK Gider Faktörü



İşgücü devir Oranı



Çalışan Başına Faaliyet Karı

Kaynak: Dave Ulrich, “Measuring Human Resources:An Overview of Practice And A
Prescription For Results,” Human Resources Management, Fall 1997,Vol. 36, No.3,
pp.313.
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Uygulamalar
Şifa Hastanesi
Şifa Hastanesi, İstanbul’un en eski hastanelerinden olup, şehrin merkezi olmayan bir
konumundadır. Son on yıldır hastanede yaklaşık olarak 450 kişilik bir hemşire kadrosu ile
çalışılmakta ve deneyimli hemşirelerde iş gücü devir oranı yılda yaklaşık %25 olarak tespit
edilmiştir. O dönem içinde İstanbul’daki diğer hastanelerde de iş gücü devir oranı benzer
ortalamalardaydı. Ancak son üç yıl içinde bu oran %35’e kadar çıkmıştır.
Nitelikli personeli sağlama sürecinde, bu yüksek iş gücü devir oranı temin sürecine bir
baskı oluşturmuştur. İnsan kaynakları müdürü Yeşim Temelkuran son üç yıldır nitelikli
hemşireleri yerleştirmede zorluklar yaşadıklarını hazırladığı raporda belirtmiştir. İK departmanı
temin süreci ile ilgili olarak aşağıdaki Tablo 1’i hazırlamıştır. Eldeki veriler ışığında 273
adaydan (tüm kaynaklar) 52 nitelikli hemşire görevi kabul etmiştir. Bir yıl sonra, 52 hemşireden
19’u işi bırakmıştır. Tablodaki son sütun toplam direkt ve dolaylı temin maliyetlerini ifade
etmektedir. İnsan kaynakları departmanı son üç yıl içinde hastaneye başvurmuş ancak görevi
kabul etmemiş hemşirelerle telefon üzerinden görüşme yaparak görevi kabul etmeme
nedenlerini ortaya koymuştur. (Tablo 2)
Şifa Hastanesinde uzun yıllar Hemşire Direktörü olarak çalışan Müberra Atılım,
yaşanan bu problemin devletin uygulamalarından ve bazı hemşire okullarının kapatılmasından
kaynaklandığını, hemşirelerle ilgili sorunların ortaya konması ve çözümü için alınabilecekler
önlemler konusunda gerçekleştirilen toplantıda dile getirdi. Yine toplantıda hemşirelerin aşırı
işyükünden dolayı tükenmişlik hissi yaşadıkları da ifade edildi. Toplantı sonucunda,
hemşirelerin temin süreci ile ilgili olarak danışman çağrılması ve konunun danışman ve ekibi
tarafından getirilecek öneriler çerçevesinde çözülmesine karar verildi.
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Tablo 1: 2005-2007 Yılları Arasında Şifa Hastanesinde İstihdam edilen Hemşirelerin Temin
Kaynaklarına ilişkin Bilgi Tablosu
Ortalama
Nitelikli
Temin
Kaynakları

İnternet

Aday
Sayısı

Aday
(Potansiyel)

Mülakata
Davet
edilen

Nitelikli
Ve İş
Teklifinde

Teklifi
Kabul
Eden

Bulunulan

Bir
yıl
işte

Değerlendirme

Kalan

Üzerinde

Toplam
Temin
Maliyeti
($)

83

72

60

38

21

12

5

1145

34

17

8

6

3

1

1

900

Çalışanların
Tavsiyeleri

13

12

7

5

4

3

2

400

Gazete
ilanları

24

16

8

4

2

1

0

750

Dergi İlanları

19

18

10

8

4

2

2

450

Hemşirelik
MYO

16

13

11

6

2

2

1

1200

Hastane
Hemşirelik
Okulları

8

8

3

2

1

0

0

800

Üniversite

24

24

16

14

10

8

7

1300

Özel İstihdam
Kuruluşları

9

9

8

5

2

2

1

4000

İŞKUR

8

4

2

1

1

0

0

600

Posta

15

14

4

3

1

0

0

450

İŞ Fuarları

13

7

5

3

1

1

1

900

Hemşirelik
Toplantıları

7

7

4

3

0

0

0

1150

273

221

146

98

52

33

20

$ 14045

Kendiliğinden
Başvurular

Eğitim
kurumları

Toplam
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Tablo 2: 2001- 2004 yılları arasında Hemşirelere Sunulan İş Tekliflerini Reddetme Nedenleri
Neden

Sayılar

Yüzde

Temin Süreci
İş Özellikleri Anlatılmadı

2

4.3

12

26.1

2

4.3

Takip eksizliği (zamanında gerçekleşmeyen)

13

28.3

Temin Sürecindeki Dürüst olmayan yaklaşım

1

2.2

Temin Sürecini Yönetenden Olumsuz Bilgi

1

2.2

Temin Sürecini Yönetenle ilgili olumsuz algı
Hastane ile ilgili Olumsuz Algı

İş Özellikleri
Hastanenin Yeri/konumu

3

6,5

Ücret Düzeyi

2

4,3

Çalışma Saatleri

2

4,3

Terfi olanakları

0

0,0

Yan Haklar

0

0,0

Çalışma Koşulları

3

6,5

İş- Birey uyumundaki algı (zayıf yönde)

5

10,9

46

100

Toplam

Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır
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Form 1: Temin Sürecindeki Her Bir Evrenin Aday Havuzu Yaratma Oranı ve Temin Maliyetleri

Nitelikli
Temin
Kaynakları

Aday
Sayısı

Aday
(Potansiyel)

Mülakata
Davet
edilen

Nitelikli
ve İş
Teklifinde
Bulunulan

Teklifi
Kabul
Eden

Bir yıl
işte
Kalan

Ortalama
Değerlendirme
Üzerinde

Toplam
Temin
Maliyeti

İnternet
Kendiliğinden
Başvurular
Çalışanların
Tavsiyeleri
Gazete
ilanları
Dergi İlanları
Eğitim
kurumları
Hemşirelik
MYO
Hastane
Hemşirelik
Okulları
Üniversite
Özel İstihdam
Kuruluşları
İŞKUR
Posta
İŞ Fuarları
Hemşirelik
Toplantıları
Toplam
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Uygulama Soruları
1. Şifa Hastanesi tarafından şu anda uygulanan temin stratejisini nasıl
değerlendirirsiniz? Size göre Şifa Hastanesinin kullandığı temin kaynakları az mı yoksa fazla
mıdır? Değerlendiriniz.
2.

Size göre kullandığı temin kaynakları fazla ise hangilerini elerdiniz? Neden?

3. Temin sürecindeki hangi evre/evreler gelişmeye açık görünmektedir? Aday havuzu
yaratma oranını düşürmek için önerilerinizi geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzün rekabet koşullarında gerek mal gerekse hizmet sunan işletmeler, gittikçe
uzmanlaşmaya ve kurumsallaşmaya yönelmektedirler. Globalleşme, teknoloji, işlerin
yapısındaki değişim, bilgi yönetimi vb. eğilimler, işletmelerin insan faktörüne daha farklı
açılardan bakmalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla, işletmelerdeki insan kaynakları
yönetiminin rolü ve statüsü değişmektedir. İnsan kaynakları yönetimi işe alma–işten çıkartma,
bordro işlemlerini takip gibi operasyonel görevlerden uzaklaşarak işletmenin sonuçlarını
etkileyen, aldığı kararların işletmede uygulanmasını sağlayan bir departman rolünü
üstlenmektedir. Ayrıca insan kaynakları yönetimi üstlendiği bu yeni rolün sonucunda,
işletmenin stratejik ortağı durumuna gelme yolunda ilerlemektedir. Ancak stratejik ortak
olabilmek için insan kaynakları stratejilerinin işletme stratejileri ile bütünleşmesi ve insan
kaynaklarının işletme stratejilerinin oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Böylesine bir
bilincin işletmede gelişmesi insan kaynaklarına bakış açısında da değişim meydana getirecektir.
Temin-seçim, eğitim-geliştirme, ücret yönetimi gibi geleneksel insan kaynakları faaliyetlerinin
ölçülebilir, somut veya sayısal bilgilere dayandırılması, departmanın işletmenin sonuçlarına
katkıda bulunmaya başlamasında önemli aşamalar olarak kabul edilebilir.
Stratejik ortak olma yolunda insan kaynakları departmanı çeşitli sorunlarla karşı
karşıyadır. Karşılaşılan bu sorunların başında insan kaynakları faaliyetlerinin işletmeye olan
katkılarının sayılarla ifade edilememesi, kendi yarattığı katma değerin bilincinde olamaması,
yatırımlarının kârlılığını gösterememesi ve en önemlisi genel anlamda faaliyetlerinin etkinliğini
ve etkililiğini değerlendirememesi yer almaktadır.
İnsan kaynakları yönetiminin işletmenin sonuçlarına etkisini ortaya koyabilmesinde
çalışanlarını “maliyet” mi, “yatırım” mı olarak gördüğü önem taşır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu
nitelikli çalışanları işe cezp etmede, eğitilmeleri-geliştirilmelerinde ve işletmede
sürekliliklerinin sağlanmasında önemli rol üstlenen insan kaynakları departmanının “yatırım
merkezi“ olduğu düşüncesinden yola çıkılması, çeşitli performans göstergeleri aracılığıyla tüm
faaliyetlerinin etkinliği ve etkililiğinin değerlendirilmesi, uzun vadedeki başarısında kritik
öneme sahiptir.
İnsan kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin başarısında önemli bir
faktör de elde edilen sayısal, somut bilgilerin insan kaynakları departmanı tarafından tepe
yönetime iletilmesi ve ayrıca etkili bir şekilde sunulmasıdır. İnsan kaynakları yönetici ve
uzmanları mevcut bilgilerini etkili bir şekilde kullanırlarsa, sadece insan kaynakları ile ilgili
değil; işletmenin çeşitli stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesinde de aktif rol üstlenirler.
Bunu gerçekleştirmede ise, insan kaynakları profesyonellerinin yönetim anlayışı ve yetkinlik
düzeyleri önem taşır.
Bu bölümde temel amaç, insan kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesine
ilişkin yaklaşımları ortaya koymak ve insan kaynakları işlevlerinin ölçümüne yer vermektir.
Günümüzde insan kaynakları yönetiminin işletme performansına olan etkisini göstermeye
odaklanan çalışmalar mevcuttur.
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Kanaatimizce, insan kaynakları ile ilgili temel ölçümleri gerçekleştirmeyen işletmeler,
bu işlevin işletmeye olan katkısını göstermede zorluk çekerler. Yine bu bölümde özellikle
vurgulanan, herhangi bir işlevin etkinliğinin ve etkililiğinin belirlenmesinde verimlilik, zaman,
maliyet, kalite ve sayısal olmayan bilgiler gibi çeşitli kriterlerden yararlanılmasının
gerekliliğidir. İşlevlerin ölçümünde nihai noktayı etkinlik değil, etkililik belirlemektedir. Bu
da, işletmelerin daha fazla sonuç odaklı olmalarını, gerekli uygulamaları doğru zamanda
yapmalarını, kısa vadeli olduğu kadar uzun vadeli amaçları da gerçekleştirmelerini
gerektirmektedir. Ayrıca, işletmedeki etkililik düzeyinin arttırılmasında, işletme felsefesinin
tüm çalışanlarla paylaşılması, güçlü amaç ve hedeflerin ortaya konması ve bu hedeflerin ne
kadarının gerçekleştiğini öğrenebilmek için de bir çeşit kontrol sisteminin oluşturulması önemli
rol oynar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ölçümlerden hangisi kadrolama işlevine ait değildir?
a) İşe alma maliyeti
b) Çalışanların ortalama kıdemi
c) İşgücü devri
d) İK çalışan başına düşen toplam çalışan sayısı
2) Aşağıda yer alan İK Ölçüm ve Değerlendirilmesinde Modern yaklaşımlara ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Stratejik odaklıdırlar.
b) 1930’lı yıllarda geliştirilmişlerdir.
c) Çalışanların yetkinlikleri önem taşır.
d) Katma değer yaratan İK faaliyetleri önem taşır.
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İK ölçümünde yaşanan problemlerden değildir?
a) Çok fazla sayıda ölçüm geliştirilmesi
b) Zaman içindeki eğilimleri izlemekten kaçınmak
c) Miktara odaklanmaktan kaçınmak
d) Sonuçlara odaklanmak
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, işletmelerin İK faaliyetlerini ölçme ve
değerlendirme nedenlerinden değildir?
a) İşletme bütçesini kontrol edebilmek için
b) İK departmanının stratejik önemini ortaya koyabilmek için
c) İşletmenin kârına olan katkıyı gösterebilmek
d) Gider merkezi olduğunu ortaya koyabilmek için
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5) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yaklaşımlardandır?
a) İK denetimi
b) İK Başarı Göstergesi
c) Yatırımın karlılığı
d) Kıyaslama
6) İKY’de ölçme ve değerleme neden önemlidir, kısaca açıklayınız.
7) İKY’de ölçme ve değerleme ile ilgili olarak yaşanabilecek problemleri belirtiniz.
8) Sizce İK profesyonellerinin ölçüm ve değerlendirmede dikkate alması gerekenler
nelerdir
9) İK Müdürü olarak çalıştığınız işletmenin temin süreci ve iş sağlığı ve güvenliği
faaliyetlerini değerlendirmek arzusundasınız. Bu doğrultuda hangi ölçüm araçlarından /
ölçümlerden faydalanırsınız? Lütfen cevabınızı örneklerle destekleyiniz.
10) Kanıtlara dayalı İKY’nin tanımını yapınız. İşletmeler ve İK yönticileri açısından
önemini tartışınız.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a
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