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ÖNSÖZ
1980’li yıllardan itibaren etkisini daha fazla hissettirmeye başlayan küreselleşme ve ona
bağlı olarak çalışma hayatında yaşanan dönüşüm süreci, işletmelerin personel departmanlarını
etkilemiş ve bu alanda da bir değişim ve dönüşüm gereksinimi doğmuştur. Başlarda bu değişimi
kavram olarak ifade etme konusunda yaşanan sorunlar ve görüş ayrılıkları, sonraki yıllarda
gerek uygulamanın gerekse de akademisyenlerin geniş kabulü ile önemli ve stratejik bir ilgi
alanı olarak “İnsan Kaynakları Yönetimi” üzerinde birleşmiştir.
Özellikle küresel rekabetin artması ve yaygınlaşması, gelişen teknolojilerin varlığı,
sürekli değişen iş ilişkileri ve işgücünün değişen nitelikleri, yöneticileri; rekabette avantajlı
olabilmek için, çalışanlarını daha etkin kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda
tüm dünyadaki gelişmelerin paralelinde ülkemizde de gerek kamu sektöründe gerekse de özel
sektörde işletmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarını artan oranlarda benimsediği
gözlemlenmektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işletmeler açısından taşıdığı stratejik önem 1990’lı
yıllarla birlikte çok daha fazla anlaşılır hâle gelmiştir. Her ne kadar bazı kitaplar bunu “Stratejik
İnsan Kaynakları Yönetimi” olarak adlandırmaktaysa da bu kitapta “İnsan Kaynakları
Yönetimi” tabiri uygun görülmüş ancak içerdiği tüm fonksiyonlar stratejik bir bakış açısıyla
değerlendirilmiştir. Bahsi geçen fonksiyonlar; iş analizi ve tasarımı, insan kaynakları
planlaması, insan kaynakları bulma ve seçme, eğitim yönetimi, kariyer geliştirme, performans
değerlendirme, iş değerleme ve ücret yönetimi, motivasyon ve iletişim, endüstri ilişkileri, iş
sağlığı ve güvenliği, hukuki boyutlar ve uluslararası insan kaynakları boyutlarıdır.
İnsan Kaynakları Yönetimi kitabının başta İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi öğrencileri olmak üzere, bu alanla ilgilinen tüm öğrencilere ve yine İnsan
Kaynakları Departmanları’nda çalışan yahut çalışmak isteyen kişilere faydalı olmasını temenni
ederiz.
Elinizdeki kitap, Türkiye’nin hatta dünyanın en eski ve köklü üniversitesi olan İstanbul
Üniversitesi’nin yine kökleri oldukça eskiye dayanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü’ndeki öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmıştır. Her biri kendi alanında uzman olan
öğretim üyelerimiz kitabın yazılması hususunda oldukça titiz ve hassas davranmışlardır.
Kitapta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Editörler:
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Prof. Dr. Levent ŞAHİN

III

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..................................................................................................................................... III
KISALTMALAR ................................................................................................................... XV
YAZAR / YAZARLAR NOTU ............................................................................................ XVI
1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ........................... 1
1.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve İçeriği ............................................................... 7
1.1.1. İnsan Kaynakları Yönetimin Tanımı ................................................................................ 7
1.1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı .......................................................................... 8
1.1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları ....................................................................... 10
1.2. İşletmelerde İnsan Kaynakları Bölümünün Yeri ve Önemi .............................................. 11
1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri .................................................................. 13
1.3.1. Eşitlik İlkesi.................................................................................................................... 13
1.3.2. Güvence İlkesi ................................................................................................................ 13
1.3.3. İnsancıl Davranış İlkesi .................................................................................................. 13
1.3.4. Verimlilik İlkesi ............................................................................................................. 14
1.3.5. Yeterlilik İlkesi ............................................................................................................... 14
1.3.6. Kariyer İlkesi .................................................................................................................. 14
1.3.7. Açıklık İlkesi .................................................................................................................. 14
1.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi .......................................................................... 14
1.4.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı .......................................................................................... 15
1.4.2. İnsani İlişkiler Yaklaşımı ............................................................................................... 16
1.4.3. Personel Yönetimi .......................................................................................................... 18
1.4.4. İnsan Kaynakları Yönetimi ............................................................................................ 19
2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ........................................................... 29
2.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimini Anlayabilmek İçin Bilinmesi Gereken Kavramlar
.................................................................................................................................................. 35
2.1.1. Plan ................................................................................................................................. 35
2.1.2. Strateji ............................................................................................................................ 35
2.1.3. Stratejik Yönetim ........................................................................................................... 37
2.1.4. Misyon ve Vizyon .......................................................................................................... 41
2.1.5. Taktik ve Politika ........................................................................................................... 43
2.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Çerçevesi ........................................................... 44
IV

2.2.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Aşamaları ....................................................... 46
2.2.2. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Fonksiyonel Hamleler ................................... 47
2.2.2.1. Porter’in Beş Rekabet Gücü ........................................................................................ 48
2.2.2.2. Temel Rekabet Stratejileri ........................................................................................... 50
2.2.2.3. Temel Rekabet Stratejilerine Uygun İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları ....... 51
3. İŞ ANALİZİ VE TASARIMI .............................................................................................. 63
3.1. İş Analizinin Niteliği ......................................................................................................... 69
3.1.1. Tanımı ............................................................................................................................ 69
3.1.2. İş Analizi Verileri ........................................................................................................... 69
3.1.2.1. İş Aktiviteleri, Görevler ve Sorumluluklar.................................................................. 69
3.1.2.2. Fiziksel Davranışlar..................................................................................................... 69
3.1.2.3. Performans Standartları ............................................................................................... 69
3.1.2.4. İş Ekipmanları ............................................................................................................. 70
3.1.2.5. İşin Yapısı ................................................................................................................... 70
3.1.2.6. İş Gerekleri .................................................................................................................. 70
3.2.1. Bulma ve Seçme ............................................................................................................. 70
3.2.2. Performans Yönetimi ..................................................................................................... 70
3.2.3. Kariyer Yönetimi ve Eğitim ........................................................................................... 70
3.2.4. Risk Değerlendirmesi ..................................................................................................... 71
3.2.5. Ücretlendirme Sistemi .................................................................................................... 71
3.2.6. İş Tasarımı ...................................................................................................................... 71
3.3. İş Analizi Yöntemleri ........................................................................................................ 71
3.3.1. Mülakat........................................................................................................................... 71
3.3.2. Anket .............................................................................................................................. 72
3.3.3. Gözlem ........................................................................................................................... 74
3.3.4. Yapılandırılmış Kontrol Listesi ...................................................................................... 74
3.3.5. Günlük İş Kayıtları ......................................................................................................... 74
3.3.6. Kritik Vaka Tekniği ....................................................................................................... 74
3.3.7. Karma Yöntem ............................................................................................................... 76
3.4. İş Analizi Sürecinin Dizayn Edilmesi ............................................................................... 76
3.4.1. Analizin Amacı .............................................................................................................. 76
3.4.2. Proje Takımı ................................................................................................................... 76
V

3.4.3. Çalışanların Tutumu ....................................................................................................... 76
3.4.4. Pozisyonların Niteliği ..................................................................................................... 77
3.4.5. Lokasyon ve Görüşme Sayısı ......................................................................................... 77
3.4.6. Çalışma Koşulları ........................................................................................................... 77
3.4.7. Analiz Dönemi ............................................................................................................... 77
3.5. İş Tanımı ve İş Gerekleri ................................................................................................... 78
3.5.1. İş Tanımı ........................................................................................................................ 78
3.5.2. İş Gerekleri ..................................................................................................................... 79
3.5.3. İş Tanımı Formatı ........................................................................................................... 79
3.5.3.1. Pozisyonun Kimliği ..................................................................................................... 79
3.5.3.2. Amaç ........................................................................................................................... 80
3.5.3.3. Sorumluluklar .............................................................................................................. 80
3.5.3.4. İş Gerekleri .................................................................................................................. 80
4. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI ........................................................................... 88
4.1. İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı ve Önemi ........................................................... 94
4.1.1. Tanımı ............................................................................................................................ 94
4.1.2. Önemi ............................................................................................................................. 94
4.2. Planlamayı Etkileyen Faktörler ......................................................................................... 95
4.2.1. Çevre Faktörleri .............................................................................................................. 95
4.2.1.1. Ekonomik Koşullar ..................................................................................................... 95
4.2.2.2. İşgücü Faktörü ............................................................................................................. 95
4.2.2.3. Sosyal - Politik - Yasal Değişimler ............................................................................. 95
4.2.2.4. Teknolojik Değişimler................................................................................................. 95
4.2.2.5. Rakipler ....................................................................................................................... 96
4.2.2. Örgütsel Faktörler .......................................................................................................... 96
4.2.2.1. Stratejik Plan ............................................................................................................... 96
4.2.2.2. Bütçe............................................................................................................................ 96
4.2.2.3. Üretim ve Satış Beklentileri ........................................................................................ 96
4.2.2.4. Yeni Girişimler ............................................................................................................ 96
4.2.2.5. Organizasyon ve İş Tasarımı ....................................................................................... 96
4.3. Planlama Sürecine Hazırlık ............................................................................................... 97
4.3.1. Planlama Ekibi ............................................................................................................... 97
VI

4.3.2. Planlama Ufku ................................................................................................................ 98
4.3.3. Mevcut İşgücünün Analizi ............................................................................................. 98
4.3.3.1. Çekirdek ve Çevre İşgücü ........................................................................................... 98
4.3.3.2. Beceri Envanteri .......................................................................................................... 99
4.3.3.3. Dışsal İşgücünün Analizi ............................................................................................ 99
4.4. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ................................................................................ 100
4.4.1. İnsan Kaynağı İhtiyacının Tahmini .............................................................................. 100
4.4.1.1. Kantitatif Yöntemler ................................................................................................. 101
4.4.1.1.1. Trend Analizi.......................................................................................................... 101
4.4.1.1.2. Oran Analizi ........................................................................................................... 102
4.4.1.1.3. Regresyon Analizi .................................................................................................. 104
4.4.1.2. Kalitatif Yöntemler.................................................................................................... 105
4.4.1.2.1. Delphi ..................................................................................................................... 105
4.4.1.2.2. Nominal Grup Tekniği ........................................................................................... 105
4.4.1.2.3. Senaryo Analizi ...................................................................................................... 106
4.4.2. İnsan Kaynağı Arzının Öngörülmesi ............................................................................ 107
4.4.2.1. Dışsal İnsan Kaynağı ................................................................................................. 107
4.4.2.2. İçsel İnsan Kaynağı ................................................................................................... 108
4.4.2.2.1. Trend Analizi.......................................................................................................... 108
4.4.2.2.2. Yetkinlik Envanterleri ............................................................................................ 109
4.4.2.2.3. Yenileme Çizelgeleri .............................................................................................. 109
4.4.2.2.4. Yedekleme Planlaması ........................................................................................... 110
4.4.2.2.5. Kadrolama Çizelgeleri ............................................................................................ 111
4.4.2.2.6. Markov Analizi ...................................................................................................... 111
4.4.3. İşgücü Açığı Analizi..................................................................................................... 113
4.4.4. Uygulama ve Planlama Araçları .................................................................................. 113
4.4.4.1. İnsan Kaynağı Eksiği ................................................................................................ 114
4.4.4.2. İnsan Kaynağı Fazlası ............................................................................................... 115
4.4.5. Etkinliğin Değerlendirilmesi ........................................................................................ 115
5. İNSAN KAYNAKLARI BULMA VE SEÇME ................................................................ 124
5.1. Aday Araştırma ve Bulma ............................................................................................... 130
5.1.1. Aday Bulma Faaliyetinin Kaynakları ve Yöntemleri ................................................... 132
VII

5.1.1.1. Adayların İç Kaynaklardan Bulunması ..................................................................... 132
5.1.1.2. Adayların Dış Kaynaklardan Bulunması ................................................................... 135
5.1.2. İnsan Kaynağı İhtiyacının Duyurulması: İş/Eleman İlanı ............................................ 138
5.2. İnsan Kaynağı Seçme Süreci ve Aşamaları ..................................................................... 142
5.2.1. Ön Görüşme ve Başvuru Formu ................................................................................... 145
5.2.2. Seçme ve Değerleme Yöntemleri ................................................................................. 146
5.2.2.1. Sınavlar ve Testler ..................................................................................................... 147
5.2.2.2. Uygulamalı Yöntemler .............................................................................................. 149
5.2.3. Seçme Mülakatı ............................................................................................................ 150
5.2.3.1. Mülakat Türleri ......................................................................................................... 150
5.2.3.2. Mülakat Sürecinin Yönetimi ..................................................................................... 154
5.2.3.3. Mülakat Hataları ........................................................................................................ 155
5.2.4. Referans ve Sağlık Kontrolü ........................................................................................ 156
5.2.5. Seçim Kararı ................................................................................................................. 156
5.3. İşe Yerleştirme ................................................................................................................ 157
6. EĞİTİM YÖNETİMİ ......................................................................................................... 170
6.1. İşletmelerde Eğitimin Anlamı ......................................................................................... 176
6.2. İşletmelerde Eğitimin Gerekliliği, Amaçları ve İlkeleri .................................................. 178
6.3. İşletmelerde Eğitim Tasarım Süreci ................................................................................ 181
6.3.1. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ................................................................................... 182
6.3.2. Eğitim Planlamasının Yapılması .................................................................................. 188
6.3.3. Eğitimin Uygulanması.................................................................................................. 192
6.3.3.1. İş Başında Eğitim Yöntemleri ................................................................................... 192
6.3.3.2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri ................................................................................... 198
6.3.3.3. Teknoloji Temelli Eğitim Yöntemleri ....................................................................... 204
6.3.4. Eğitimin Değerlendirilmesi .......................................................................................... 205
7. KARİYER GELİŞTİRME ................................................................................................. 215
7.1. Kariyer Kavramı .............................................................................................................. 221
7.2. Bireysel Açıdan Kariyer .................................................................................................. 221
7.2.1. Kariyer Evreleri ............................................................................................................ 222
7.2.2. Kariyer Tarzları ............................................................................................................ 224
7.3. Kariyer Kavramındaki Dönüşüm .................................................................................... 224
VIII

7.4. Kariyer Geliştirme ........................................................................................................... 225
7.4.1. Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi ........................................................................ 226
7.4.1.1. Kariyer Planlama ....................................................................................................... 226
7.4.1.2. Kariyer Yönetimi....................................................................................................... 227
7.4.1.2.1. Kariyer Yolları – Kariyer Haritaları ....................................................................... 228
7.4.1.2.2. Kariyer İlerleme Sistemleri .................................................................................... 229
7.4.2. Kariyer Geliştirme ve Yararları .................................................................................... 230
7.4.3. Kariyer Geliştirme Süreçleri ........................................................................................ 232
7.4.3.1. Sistem Dizaynı .......................................................................................................... 232
7.4.3.2. Sistemin Aktörleri ve Sorumlulukları ....................................................................... 233
7.4.3.3. Uygulama ve Destek Yöntemleri .............................................................................. 234
7.4.4. Özel Kariyer Grupları ve Kariyer Sorunları ................................................................. 236
8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 247
8.1. Performans Değerlendirme Kavramı ve Performans Yönetim Sistemi .......................... 253
8.2. Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları ve Yararları ................................... 253
8.2.1. Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları .................................................... 253
8.2.2. Performans Yönetim Sisteminin Yararları ................................................................... 254
8.3. Performans Değerlendirme Sistemi ................................................................................ 255
8.3.1. Değerlendirmede Kullanılacak Kriter ve Standartların Belirlenmesi .......................... 255
8.3.1.1. Performans Kriterleri................................................................................................. 256
8.3.1.2. Performans Standartları ............................................................................................. 256
8.3.2. Değerlendiricilerin Belirlenmesi .................................................................................. 257
8.3.3. Performans Değerlendirme Yöntemleri ....................................................................... 259
8.3.3.1. Kişilerarası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım .......................................................... 259
8.3.3.2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım .................................... 260
8.3.3.3. Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım ............................................... 262
8.3.3.4. Karma Yöntemler Yaklaşımı..................................................................................... 263
8.3.3.5. Yöntemlerin Genel Değerlendirmesi ........................................................................ 263
8.3.4. Performans Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ............................................ 265
8.4. Performans Yönetimi Sistemi ......................................................................................... 266
8.4.1. Performansın Planlanması ............................................................................................ 267
8.4.2. Performansın Değerlendirilmesi................................................................................... 268
IX

8.4.3. Performansın Geliştirilmesi.......................................................................................... 269
9. İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ .................................................................. 279
9.1. İş Değerlemesinin Amaçları ............................................................................................ 286
9.2. İş Değerleme Yöntemleri ................................................................................................ 287
9.2.1. Analitik Yöntemler ....................................................................................................... 288
9.2.1.1. Puan Yöntemi ............................................................................................................ 288
9.2.1.2. Faktör Karşılaştırma Yöntemi ................................................................................... 290
9.2.2. Analitik Olmayan Yöntemler ....................................................................................... 291
9.2.2.1. Sıralama Yöntemi ...................................................................................................... 291
9.2.2.2. Sınıflama Yöntemi .................................................................................................... 292
9.3. Ücretin Tanım ve Önemi ................................................................................................. 292
9.4. Ücret Bileşenleri .............................................................................................................. 295
9.5. Ücret Yönetim Sistemi .................................................................................................... 296
9.6. Ücret Yönetiminin Temel İlke ve Amaçları .................................................................... 297
9.6.1. Ücret Yönetiminin Temel İlkeleri ................................................................................ 297
9.6.2. Ücret Yönetiminin Amaçları ........................................................................................ 298
9.7. Ücret Yönetim Süreci ...................................................................................................... 299
9.8. İşletme Ücret Yapısının Oluşturulması ........................................................................... 302
9.9. İş Değerlemesi ve Piyasa Ücret Araştırması ................................................................... 304
9.9.1. İş Değerlemesi .............................................................................................................. 304
9.9.2. Ücret Araştırması ......................................................................................................... 304
9.10. Ücret Araştırmalarının Ücret Politikalarına Etkisi ........................................................ 306
9.10.1. Yüksek Ücret Politikası .............................................................................................. 306
9.10.2. Düşük Ücret Politikası ............................................................................................... 307
9.10.3. Eşit Ücret Politikası .................................................................................................... 307
9.11. İşlerin Ücretlendirilmesi ................................................................................................ 308
9.12. Ücret Sistemleri ............................................................................................................. 309
10. İLETİŞİM VE MOTİVASYON....................................................................................... 318
10.1. Örgütsel İletişim ............................................................................................................ 324
10.1.1. İletişim Nedir? ............................................................................................................ 324
10.1.2. İletişimin Niteliği ....................................................................................................... 324
10.1.3. İletişim Çeşitleri ......................................................................................................... 325
X

10.1.4. Örgütsel İletişim ......................................................................................................... 326
10.1.4.1. Örgütsel İletişimin Olumlu Fonksiyonları .............................................................. 326
10.1.4.2. Örgütsel İletişimin Olumsuz Fonksiyonları ............................................................ 328
10.1.4.3. İletişimin Etkin Hâle Getirilmesi ............................................................................ 329
10.1.4.4. Organizasyon Yapısı ile İletişim Arasındaki İlişkiler ............................................. 329
10.1.5. Kültürlerarası İletişim ................................................................................................ 330
10.1.6. Organizasyonlarda İletişimin Rolü............................................................................. 332
10.2. Motivasyon .................................................................................................................... 333
10.2.1. Motivasyon Nedir? ..................................................................................................... 333
10.2.2. Örgütsel Performans ve Motivasyon .......................................................................... 334
10.2.3. Motivasyonu Etkileyen Faktörler ............................................................................... 335
10.2.4. Organizasyonlarda Motivasyon .................................................................................. 336
10.2.5. Motivasyon Teorileri .................................................................................................. 337
10.2.6. Motivasyon Teorilerinin Çeşitleri .............................................................................. 339
10.2.6.1. Kapsam Teorileri ..................................................................................................... 339
10.2.6.1.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi ................................................................................ 339
10.2.6.1.2. ERG Teorisi.......................................................................................................... 339
10.2.6.1.3. McClelland’ın Başarı Teorisi ............................................................................... 340
10.2.6.1.4. Çift-Faktör Teorisi................................................................................................ 341
10.2.6.2. Süreç Teorileri ......................................................................................................... 341
10.2.6.2.1. Eşitlik Teorisi ....................................................................................................... 342
10.2.6.2.2. Beklenti Teorisi .................................................................................................... 343
10.2.7. Motivasyon Teorilerinin Evrensel Geçerliliği ............................................................ 344
11. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ................................................................................................. 353
11.1. Endüstri İlişkilerinin Niteliği ........................................................................................ 359
11.1.1. Endüstri İlişkileri ve Sosyoekonomik Yapı ............................................................... 359
11.1.2. Endüstri İlişkileri ve İstihdam İlişkisinin Kurulması ................................................. 361
11.1.3. Endüstri İlişkileri Olgusunun Ortaya Çıkışı ve Konusu ............................................. 362
11.1.4. Endüstri İlişkileri Olgusunun İsimlendirilmesi ve Yaygınlaşması ............................ 363
11.2. Endüstri İlişkilerinin Tarafları ....................................................................................... 364
11.2.1. İşverenler .................................................................................................................... 365
11.2.2. İşçiler .......................................................................................................................... 366
XI

11.2.3. Devlet ......................................................................................................................... 366
11.3. Endüstri İlişkilerinin Tarihsel Süreçte Değişen Boyutları ............................................ 366
11.4. Endüstri İlişkilerinin Temel Kabulleri .......................................................................... 369
11.5. Endüstri İlişkileri Kurumları ......................................................................................... 370
11.5.1. Sendikalar ................................................................................................................... 371
11.5.2. Toplu Pazarlık ............................................................................................................ 373
11.5.2.1. Toplu Pazarlığın Anlam ve Önemi .......................................................................... 373
11.5.2.2. Toplu Pazarlığın Niteliği ......................................................................................... 373
11.5.2.3. Toplu Pazarlığın Unsurları ...................................................................................... 374
11.5.2.4. Toplu Pazarlığın Düzeyi .......................................................................................... 375
11.5.2.5. Toplu Pazarlığın Somutlaşması ve Toplu İş Sözleşmeleri ...................................... 377
11.5.3. Toplu İş Uyuşmazlıkları ............................................................................................. 378
11.6. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkileri ........................................................................... 380
11.6.1. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkilerinin Dönüşümü ................................................ 380
11.6.2. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkilerinde Yeni Eğilimlerin Nitelikleri ..................... 381
11.7. Türk Endüstri İlişkileri: Sendikalar ............................................................................... 384
11.7.1. Tarihsel Gelişim ve Anayasal Düzenlemeler ............................................................. 384
11.7.2. Yasal Düzenlemeler. .................................................................................................. 385
11.7.2.1. Sendikaların Kuruluşu ve Faaliyet Ölçeği .............................................................. 385
11.7.2.2. Sendikaların Kurucularında Aranan Şartlar ............................................................ 385
11.7.2.3. Sendikaların Organları ............................................................................................ 385
11.7.2.4. Sendika Üyeliği İlgili Düzenlemeler ....................................................................... 386
11.2.7.5. Sendikal Teminatlar ................................................................................................ 386
11.7.2.6. Sendikaların Faaliyetleri.......................................................................................... 387
11.7.2.7. Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri ................................................................ 387
11.7.2.8. Faaliyette Bulunan Sendika ve Konfederasyonlar .................................................. 387
11.8. Türk Endüstri İlişkileri: Toplu Pazarlık ve Toplu İş Uyuşmazlıkları ........................... 388
11.8.1. Toplu İş Sözleşmeleri ................................................................................................. 388
11.8.1.1. Anayasal Düzenlemeler ........................................................................................... 388
11.8.1.2. Yasal Düzenlemeler ................................................................................................ 388
11.8.2. Uyuşmazlıkla İlgili Düzenlemeler.............................................................................. 390
11.8.2.1. Barışçı Çözüm Yolları ............................................................................................. 390
XII

11.8.2.1.1. Arabuluculuk ........................................................................................................ 390
11.8.2.1.2. Yüksek Hakem Kurulu (Zorunlu Tahkim) ........................................................... 390
11.8.2.1.3. Özel Hakeme Başvurma ....................................................................................... 390
11.8.3. Mücadeleci Çözüm Yolları: Grev ve Lokavt ............................................................. 390
11.8.3.1. Anayasal Düzenlemeler ........................................................................................... 390
11.8.3.2. Yasal Düzenlemeler ................................................................................................ 391
11.8.3.2.1. Grev ve Lokavt Tanımlamaları ............................................................................ 391
11.8.3.2.2. Grev ve Lokavtın Uygulanmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler ........................... 392
12. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTU ............................... 403
12.1. İnsan Kaynakları Yönetimi İçin İş Hukuku .................................................................. 408
12.2. İş Sözleşmesi ................................................................................................................. 412
12.3. İşin Düzenlenmesi ......................................................................................................... 440
13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ........................................................................................ 456
13.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ................................................................................... 462
13.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ................................................................................. 464
13.2.1. Teknik Açıdan Önemi ................................................................................................ 464
13.2.2. Sosyal ve Hukuki Açıdan Önemi ............................................................................... 465
13.2.3. Sosyal Taraflar Açısından Önemi .............................................................................. 467
13.3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ................................................................................ 467
13.3.1. İş Kazası ..................................................................................................................... 467
13.3.2. Meslek Hastalıkları..................................................................................................... 468
13.3.3. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Nedenleri .............................................. 470
13.4. İş Yeri Düzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Oluşturma .................................. 470
13.5. İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Kurumsal Yapı .................................................................. 471
13.6. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri ............................. 475
13.6.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Genel Yükümlülükler ............................................ 475
13.6.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Yükümlülükler ................. 477
13.6.3. Acil Durum Yükümlülükleri ...................................................................................... 478
13.6.4. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Kayıt ve Bildirme Yükümlülüğü ........................ 479
13.6.5. Diğer Yükümlülükler ................................................................................................. 483
13.7. Sonuç ............................................................................................................................. 483
14. ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ .............................................. 495
XIII

14.1. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ........................................................ 501
14.2. Küreselleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi .................................................. 504
14.3. Kültür ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ....................................................... 508
14.4. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Özellikleri ..................................... 515
14.5. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Sahip Olması Gereken Nitelikler . 518
14.6. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları ........................................... 519
14.6.1. UİKY Açısından Planlama, Tahmin Etme, Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları ..... 519
14.6.2. Kültürler Arası Eğitim ................................................................................................ 523
14.6.3. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Ücretlendirme ve Yan Haklara
İlişkin Ödemeler ..................................................................................................................... 523
14.6.4. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetimi ................................. 525
14.6.5. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Yönetimi ............................ 527

XIV

KISALTMALAR
Çev.

:

Çeviren

Ed.

:

Editör

İK

:

İnsan Kaynakları

İKP

:

İnsan Kaynakları Planlaması

İKY

:

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Kur

:

Türkiye İş Kurumu

MBA

:

Master of Business Administration / İşletme Yönetimi Yüksek
Lisansı

MEB

:

Milli Eğitim Bakanlığı

MÜSİAD

:

Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği

p.

:

Page / sayfa
Page to page / sayfa aralığı

pp.
s.

:

Sayfa

ss.

:

Sayfa aralığı

TİS

:

Toplu İş Sözleşmesi

TÜİK

:

Türkiye İstatistik Kurumu

vb.

:

ve benzeri

vs.

:

vesaire

XV

YAZAR / YAZARLAR NOTU
Bu ders kitabı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde
müfredatında “İnsan Kaynakları Yönetimi” dersi olan tüm programlara uygun bir şekilde
tasarlanmıştır. Kitabın editörleri ve bölüm yazarları aşağıda listelenmiştir:
Editörler
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz
Doç. Dr. Levent Şahin
Bölüm Yazarları
Prof. Dr. Sedat Murat
Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
Prof. Dr. Mustafa Delican
Prof. Dr. Tekin Akgeyik
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz
Doç. Dr. Umut Omay
Doç. Dr. Meltem Delen
Doç. Dr. Şelale Uşen
Doç. Dr. Levent Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şenocak
Dr. Öğr. Üyesi Şenol Kurt
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güler
Arş. Gör. Dr. Emir Kayacan

XVI

1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL
ÇERÇEVESİ
Bölüm Yazarları:
Prof. Dr. Sedat MURAT
&
Arş. Gör. Dr. Emir KAYACAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin (İKY) kavramsal boyutları ele alınacaktır.
İnsan kaynakları yönetimi tanımlandıktan sonra, amacı ve kapsamı hakkında bilgiler
verilecektir.
İnsan kaynakları yönetimini uygulayan bölümlerin günümüz işletmelerindeki
yapılanması ve bu birimlerin işletme için günümüzde artan önemine değinilecektir. Ardından,
insan kaynakları yönetimini ortaya çıkaran temel ilkeler sıralanarak kısaca üzerinde
durulacaktır. Son kısımda ise insan kaynakları yönetimi anlayışının ortaya çıkmasında ve
gelişiminde rol oynayan yaklaşımlar ve araştırmalar detaylı bir şekilde izah edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan kaynakları yönetimi (İKY) nedir?
2) Bir işletmede insan kaynakları yönetiminin amaçları ve fonksiyonları nelerdir?
3) Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklar nelerdir?
4) İnsan kaynakları yönetimi hangi temel ilkeler dayanmaktadır?
5) İKY ile stratejik İKY arasında fark var mıdır? Varsa, bu farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İnsan Kaynakları
Yönetiminin Tanımı
ve İçeriği

İnsan kaynakları yönetimi
kavramının neyi ifade
ettiği ve bu yaklaşımla
hedeflenen amaçların
neler olduğu
öğrenilecektir.

İnsan kaynakları yönetimi alanında
yazılan temel düzeydeki kitaplar
incelenerek kavramın içeriği ve
amaçları pekiştirilebilir.

Örgütlerde İnsan
Kaynakları
Bölümlerinin Yeri ve
Önemi

Günümüzdeki örgütler
açısından gittikçe önem
kazanan insan kaynakları
birimlerinin, küçük ve
büyük işletmelerdeki
yapılanması ve ilgili
işletmeler açısından önemi
anlaşılacaktır.

Küçük ve büyük iki işletme seçilerek
insan kaynakları birimlerinin
yapılanması karşılaştırılarak aradaki
farklar ve benzerlikler listelenebilir.
Ayrıca, şirket yöneticileri ile ilgili
birimlerin işletmedeki önemi üzerine
mülakat gerçekleştirilebilir.

İnsan Kaynakları
Yönetiminin Temel
İlkeleri

İnsan kaynakları
yönetiminin dayandığı
temel ilkeler
öğrenilecektir.

İnsan kaynakları yönetimi alanında
yazılan kitaplar incelenerek insan
kaynakları yönetimin ilkeleri daha
detaylı bir şekilde incelenebilir.

İnsan Kaynakları
Yönetimin Tarihçesi

İnsan kaynakları yönetimi
anlayışının ortaya
çıkışında ve gelişiminde
rol oynayan yaklaşımlar
tarihsel bir sıralamayla
anlaşılacaktır.

Özellikle örgütsel davranış ve
işletme yöneticiliği kitapları
okunarak ilgili alanda daha geniş
bilgi sahibi olunabilir.

İnsan Kaynakları
Yönetiminden
Stratejik İnsan
Kaynakları
Yönetimine Geçiş

Günümüzdeki
işletmelerde insan
kaynakları yönetiminin
kazandığı “stratejik”
anlayış incelenecektir.

Stratejik insan kaynakları yönetimi
kitapları sayesinde derinlemesine
bilgi edinilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 İnsan Kaynakları: Örgüt için çalışan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile örgüte katkı
sağlayan kişilerdir.
 İnsan Kaynakları Yönetimi: İşletmelerin belirlenen stratejik amaçlara ve hedeflere
ulaşmaları noktasında, çalışanların memnuniyeti, gelişimi, motivasyonu ve yüksek
performansının sürekliliğinin sağlanması için üstlenilmiş etkinliklerin yönetimidir.
 Personel Yönetimi: İnsan kaynakları yönetiminin gelişiminde rol oynayan;
çalışanlar ile örgüt, örgüt ile devlet arasında ve daha çok çalışanlarla ilgili hukuki ve mali
ilişkileri içeren bir yaklaşımdır.
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Giriş
Geçmişten günümüze üretim sürecinde faaliyette bulunan “insan”; dönemin şartlarına
ve anlayışına bağlı olarak örgütlerde farklı şekillerde istihdam edilmiştir. Feodal toplumlarda
görülen organizasyon biçimlerinde “serf” olarak çalışan kişiler, Sanayi Devrimi ile birlikte
“makinenin bir uzantısı” olarak düşünülmüş, sosyal ve psikolojik yönleri göz ardı edilmiştir.
Yaklaşık iki yüzyıl boyunca, çalışanlar söz konusu anlayış ile yönetilmiş; ancak çeşitli bilimsel
araştırmalar neticesinde, çalışan kişiye olan algı değişime uğramış ve özellikle 1930’lu
yıllardan itibaren, istihdam edilen kişilerin yalnızca ekonomik değil sosyal ve psikolojik
özellikleri de göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır.
Günümüzde ise küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte rekabetin artması, bilgi ve
inovasyonun önem kazanması gibi etkenler nedeniyle örgütler farklı strateji arayışlarına
girmiştir. Bu sayede, “insanın” örgütlerde en önemli kaynak olarak kabul edildiği “İnsan
Kaynakları Yönetimi (İKY)” anlayışı ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bununla birlikte,
günümüzde sadece bu kaynağın seçilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması gibi
amaçları olan “insan kaynakları bölümleri (departmanları)” adı altında ayrı birimlerin
kurulduğu bir noktaya gelinmiştir. İnsan kaynakları yönetimi anlayışının örgütlerde öneminin
artması ile birlikte, bu yaklaşım örgütlerde daha “stratejik” bir rol oynamaya başlamış ve insan
kaynakları yönetiminden “stratejik insan kaynakları yönetimi”ne bir geçiş yaşanmıştır.
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1.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve İçeriği
1.1.1. İnsan Kaynakları Yönetimin Tanımı
Geleneksel iktisadi literatüre göre, ekonomide; müteşebbis (girişimci), emek, sermaye
ve doğal kaynaklar olmak üzere dört temel üretim faktörü bulunmaktadır. Çalışma ekonomisi
alanında üzerinde en fazla durulan faktörler ise “insani” boyutu olan girişimci ve emek
faktörleridir. Diğer bir ifadeyle üretim sürecini başlatan ve devamlılığını sağlayan “insan”
faktörü, çalışma ekonomisi bakımından işletmelerin en önemli değerlerinin başında
gelmektedir.
Örgütlerde genel olarak “yönetim faaliyetleri” ise beş temel başlık altında
toplanmaktadır. 1900’lü yılların başında Henry Fayol tarafından yapılan gözlemler neticesinde
sıralanan bu faaliyetler, günümüzdeki literatürün esas dayanağını oluşturmaktadır. Yapılan
sınıflandırmaya göre örgütlerde planlama, organizasyon, yönlendirme, kontrol etme ve
istihdam etme faaliyetleri bulunmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi ise sıralanan faaliyetlerin
içerisinde “istihdam etme” boyutunda yer almaktadır (Dessler, 2014: 2).
Tarım toplumundan günümüze üretim sürecinin içerisinde yer alan insan faktörü,
dönemin şartlarına ve anlayışına bağlı olarak örgütlerde farklı şekillerde istihdam edilmiştir.
Feodal toplumlarda görülen organizasyon biçimlerinde “serf” olarak çalışan kişiler, Sanayi
Devrimi ile birlikte “makinenin bir uzantısı” olarak düşünülmüş, sosyal ve psikolojik yönleri
göz ardı edilmiştir. Yaklaşık iki yüzyıl boyunca, çalışanlar söz konusu anlayış ile yönetilmiş;
ancak çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde, çalışan kişiye olan algı değişime uğramış ve
özellikle 1930’lu yıllardan itibaren, istihdam edilen kişilerin yalnızca ekonomik değil sosyal ve
psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Günümüzde ise
küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte rekabetin artması, bilgi ve inovasyonun önem
kazanması gibi etkenler nedeniyle örgütler farklı strateji arayışlarına girmiştir. Bu sayede,
“insanın” örgütlerde en önemli kaynak olarak kabul edildiği “insan kaynakları yönetimi (İKY)”
anlayışı gelişmiş ve sadece bu kaynağın seçilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması
gibi amaçları olan “insan kaynakları bölümleri (departmanları)” adı altında ayrı birimlerin
kurulduğu bir aşamaya gelinmiştir.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında genellikle çalışanlarla ilgili sadece evrak işlerini
sürdüren ve “personel dairesi” olarak adlandırılan birimler 1960’lı yıllardan itibaren yasal
süreçleri takip etme, personel seçimi yapma, onları eğitme ve ücretleri belirleme gibi
fonksiyonlar üstlenmeye başlamıştır. Ardından, 1980’li yıllardan itibaren ise söz konusu
birimler, insan kaynakları bölümlerine dönüşmüşlerdir. Bu değişimin temel nedeni ise;
rekabetin yoğunlaşmasına, verimlilik, kalite ve ekonomik etkinliğin önem kazanmasına yol
açan ve çalışma yaşamını da derinden etkileyen küreselleşme süreci olarak belirtilmektedir
(Selamoğlu, 1998: 6-7). Kavram olarak “insan kaynakları”; örgüt için çalışan, bilgi, beceri ve
yetenekleri ile örgüte katkı sağlayan kişiler şeklinde tanımlanmaktadır (Çetin, Arslan ve Dinç,
2015: 15).
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Yönetim alanında ulaşılan söz konusu noktada ortaya çıkan İKY, genel olarak
örgütlerde çalışanların ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yönelmiştir. Bu sayede, çalışanların iş
tatmini ve motivasyon düzeyleri yükseltilerek örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır (Fındıkçı, 2002: 5). Nitekim İKY; “işletmelerin belirlenen stratejik amaçlara
ve hedeflere ulaşmaları noktasında, çalışanların memnuniyeti, gelişimi, motivasyonu ve yüksek
performansının sürekliliğinin sağlanması için üstlenilmiş etkinliklerin yönetimi” olarak
tanımlanmaktadır (Dolgun, 2011: 1). Bununla birlikte, İKY ile ilgili pek çok farklı tanım
yapılmaktadır. Örneğin Dessler’e göre İKY; “işe alma, eğitme, ücret belirleme, değerlendirme,
işçi-işveren ilişkilerine hizmet etme, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gözetme ve örgütte
adaleti sağlama süreçleri” şeklinde tanımlanmaktadır (Dessler, 2014: 2). Daft’a göre ise İKY;
“bir organizasyon içerisindeki işgücünü etkin kullanmak için sürdürülen işe alma, geliştirme ve
devamlılığı sağlama ile ilgili faaliyetlerini” ifade etmektedir (Daft, 1997: 414). Sabuncuoğlu da
İKY için; “insan kaynakları yönetimi, yönetici ya da operasyonel basamaklarda çalışan
personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli
arttırılması için tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar” ifadesini kullanarak
fonksiyonel yönlerin baskın olduğu bir tanım yapmaktadır (Sabuncuoğlu, 2005: 4).

1.1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı
İnsan kaynakları yönetiminin kapsamını, tanımından da anlaşılacağı üzere pek çok
faaliyet oluşturmaktadır. Kişilerin işe alınması, adaptasyonu, ücretlerinin belirlenmesi,
verimliliğinin ve performansının ölçülmesi, hukuki süreçlerinin izlenmesi, maddi ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanması ve işten ayrılması gibi süreçlerin tamamı “insan kaynakları
yönetimi” kapsamına girmektedir (Fındıkçı, 2002: 5). Farklı bir sınıflandırmaya göre ise
İKY’nin kapsamı; çalışanı seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama,
performans değerlendirme, endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik ve özlük işlemleri olmak üzere
yedi boyutta incelenmiştir (Tokol, 2001: 207). Bununla birlikte İKY uygulamalarında yer alan
temel süreçler ise on başlık altında aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Dessler, 2014: 2):


İş analizi yapmak,



İşgücü ihtiyacını belirlemek ve adayların başvurularını almak,



İş adayları arasından seçim yapmak,



İşe yeni başlayan çalışanların oryantasyonunu ve eğitimini sağlamak,



Ücret ve maaşları belirlemek,



Teşvik ve ikramiye sunmak,



Performansları değerlendirmek,



İletişim süreçlerini yönetmek (görüşme, danışma, uyarma)



Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak,
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Çalışanların örgüte yönelik bağlılığını sağlamak ve arttırmak.
Şekil 1.1: İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları

Özlük
İşleri

İnsan
Kaynakları
Planlaması

İş
Analizleri
ve İş
Tanımları

İşgören
Bulma ve
Seçme

Bilgi
Sistemleri

İnsan
Kaynakları
Yönetimi
Eğitim ve
Kariyer
Geliştirme

İş Sağlığı ve
Güvenliği

Performans
Değerlemesi

Endüstriyel
İlişkiler

İş Değerlemesi
ve
Ücretlendirme

Kaynak: Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi: Uygulamalı, 2. bs., Bursa, Alfa
Aktüel Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2005, s. 6.
İnsan kaynaklarının fonksiyonlarını 10 başlık altında inceleyen ilişki matrisi Şekil
1.1’de yer almaktadır. Şekilde yer alan İKY fonksiyonları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür
(Sabuncuoğlu, 2005: 6):
 İnsan Kaynakları Planlaması: Örgütteki mevcut işgücünün envanteri çıkartılarak
gelecek dönemlerde örgütün ihtiyaç duyabileceği insan kaynaklarının niceliği ve niteliği
belirlenir.
 İş Analizi ve Tanımları: Örgütte yapılan işler ayrı ayrı ve detaylı bir biçimde
incelenir. İşlerin özellikleri ve gereksinimleri tespit edilerek işler ile ilgili tanımlamalar yapılır.
 İşgören Bulma ve Seçme: Sürecin başında işlerin özellikleri ve gereksinim duyulan
işgörenlerin nitelikleri ve unvanları belirlenir. Adaylar ile görüşme yapılarak deneme,
psikoteknik testler, sağlık denetimi, adayın işe ilgisinin ve uyumunun ölçülmesi, oryantasyon
ve uyumun sağlanması gibi uygulamalar gerçekleştirilir.
 İşgören Eğitimi ve Kariyer Geliştirme: Örgütteki mevcut çalışanların daha verimli
hâle gelmesi için işletme içinde ve işletme dışında eğitim programları düzenlenir. Bununla
birlikte çalışanlar ve örgüt için kariyer gelişim planları hazırlanır.
 Performans Değerlemesi: Belirli bir süre sonunda, periyodik olarak çalışanların
performansları ölçülür, neticesinde ödüllendirme yapılır.
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 İş Değerlemesi ve Ücretlendirme: Örgütte sürdürülen işler önem derecesine göre
sıralanarak diğer faktörlerle birlikte bir değerlendirme yapılır ve adil bir ücret sistemi
oluşturulur.
 İş Güvenliği ve İş Sağlığı: Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalarına maruz
kalmamaları için, yasal prosedürler de göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınır.
 Bilgi Sistemleri: İnsan kaynaklarının zamanla daha karmaşık hâle gelmesi
nedeniyle işlerin daha düzenli ve sistematik yürütülmesi ve takip edilmesi açsından bilgi destek
sistemlerinden yararlanılır.
 Özlük İşleri: Çalışanların işe başlama ve ayrılma tarihleri, sicil kaydı yapma gibi
bürokratik ve operasyonel işlemler gerçekleştirilir.
DeCenzo ve Robbins ise insan kaynakları yönetiminin esas işlevlerini dört boyutta
inceleyerek içerdiği unsurları aşağıdaki şekilde sıralamaktadır (DeCenzo ve Robbins, 2009:
34):


İstihdam etme: Stratejik insan kaynakları planlaması yapma, seçme ve işe alma.



Eğitim ve geliştirme: Oryantasyon, eğitim, personel gelişimi, kariyer gelişimi.

 Motivasyon: Motivasyon teorileri ve iş dizaynı, performanslarla ilgili geri bildirim,
ödüllendirme, yan haklar.


Devamlılığı sağlama: İş sağlığı ve güvenliği, iletişim ve personel ilişkileri.

Kısacası İKY; örgütteki eleman ihtiyacının belirlenmesi, eleman ilanlarının yapılması
ve seçimi, çalışanların motivasyonu, eğitimi, geliştirilmesi, performans değerlendirmesi,
çatışmaların çözümü, iletişimin sağlanması ve örgütün yeniden yapılandırılması gibi
uygulamalardan, kurum kültürünün benimsetilerek “biz” duygusunun hâkim olduğu bir çalışma
ortamının oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazedeki politika ve uygulamayı kapsamaktadır
(Fındıkçı, 2002: 13).

1.1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları
İnsan kaynakları yönetiminin temelde iki amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan
birincisi, örgütün hedefleri doğrultusunda mevcut insan gücünün verimli kullanılmasıdır.
İkincisi ise, örgütte çalışanların beklentilerinin karşılanması ve gelişimlerinin sağlanmasıdır
(Sabuncuoğlu, 2005: 4). Daha genel bir ifadeyle, İKY uygulamaları neticesinde örgüte daha
nitelikli ve etkin insan kaynağı temin edilerek örgütün hedeflerine ulaşması ve çalışma yaşam
kalitesinin arttırılması amaçlanır. Bununla birlikte İKY’nin toplumsal, örgütsel, fonksiyonel ve
çalışanlara yönelik olmak üzere dört temel boyutta amacı bulunmaktadır. İKY; örgüte yönelik
olan olumsuz toplumsal etkileri önlemeyi amaçlar iken; aynı zamanda, örgütün hedeflerini
gerçekleştirmek için çaba gösterir. Ayrıca, İKY birimin bulunduğu örgüt içerisinde “uyum
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sağlama” bakımından fonksiyonel amaçları bulunmaktadır. Bu bağlamda, İKY biriminin örgüt
yapısı ve politikalarıyla tam uyum içerisinde olması beklenmektedir (Okakın, 2008: 4).
İKY biriminin kurulmasının altında yatan temel sebep ise örgütün çalışanlarıdır.
Dolayısıyla, İKY’nin örgütün çalışanlarına da yönelik amaçları bulunmaktadır. Çalışanların
bireysel hedeflerine ulaşmaları için olanak sağlanması ve bu hedeflerin örgüt hedefleri ile
uyumlu hâle getirilmesi İKY’nin çalışanlarına yönelik amacını oluşturmaktadır (Okakın, 2008:
4).
Örgütler, insan kaynaklarını etkin yöneterek gücünü ve etkililiğini arttırmayı
amaçlamaktadır. Bu sayede örgütün devamlılık göstermesi, büyümesi, kârlarının artması,
rekabetçi bir konuma gelmesi ve değişen koşullara uyum sağlaması beklenmektedir. Bu
sonuçları elde edebilmek için ise İKY’nin benimsediği bazı amaçlar bulunmaktadır. Söz konusu
amaçlar; verimliliği arttırmak, iş hayatının kalitesini iyileştirmek, örgütün hukuksal uyumunu
sağlamak, rekabet açısından avantaj elde etmek ve işgücünün uyum yeteneğini arttırmak olarak
sıralanmaktadır (Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 15).

1.2. İşletmelerde İnsan Kaynakları Bölümünün Yeri ve Önemi
Günümüzdeki örgütlerde insan kaynaklarının yapması gereken bazı işlemler, geçmiş
dönemde muhasebe ve özlük işleri içerisinde yer alan alt departmanlar tarafından
yürütülmekteydi. Ancak, ekonomik dönüşümlere bağlı olarak örgüt yapılarının büyümesi ve
daha karmaşık hâle gelmesi sonucunda İKY uygulamaları, önce insan kaynakları müdürlüğü
düzeyinde, daha sonra ise genel müdür yardımcılığı düzeyinde fonksiyonlarını yerine getirmeye
başlamıştır (Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 21).
Bilgi toplumu olarak da adlandırılan günümüzde örgütlerin stratejik rekabet unsuru
olarak “insan” faktörü ön plana çıkmıştır. İşgörenin yetenekleri, bilgisi, deneyimleri,
düşünceleri ve adanmışlığı örgütün hedeflerine ulaşması için başat bir unsur hâline gelmiştir.
Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz rekabet ve değişim ortamı; insan kaynağını günümüzde
örgütsel vizyonun oluşturulmasında, örgütsel etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında önemli
bir konuma taşımıştır (İnce, 2005: 319-320).
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren birimler günümüzdeki
örgütlerde önemli bir yere sahip olmuştur. Nitekim, bir örgütün başarısı, kendisini oluşturan
birimlerin sağlam ve uygun bir yapılanmaya sahip olması ile yakından ilgilidir (Fındıkçı, 2002:
33). Bununla birlikte, insan kaynakları birimleri bağlı bulundukları örgütün büyüklüğüne göre
şekil almaktadır. Özellikle yeni kurulan küçük işletmelerde, Şekil 1.2’de görüldüğü üzere İKY
uygulamaları orta düzeydeki yöneticiler tarafından daha küçük birimlerde yürütülmektedir.
Ancak, örgütün yapısı daha büyüdükçe insan kaynakları birimlerinin de yapısal ve fonksiyonel
özellikleri farklılaşmakta, daha hiyerarşik bir forma kavuşmaktadır.
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Şekil 1.2: Küçük İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Şeması

Başkan
(Girişimci
/Genel Müdür)

Satış Yönetimi

Mali İşler
Yönetimi

İdari İşler
Yönetimi

Üretim
Yönetimi

İnsan Kaynakları
Yönetimi

Personel

Personel

Kaynak: Neslihan Okakın, Müjdat Şakar, İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Bs., İstanbul, Beta
Basım A.Ş., 2015, s. 7.
İnsan kaynakları bölümünün yapısı, örgüt büyüklüğü arttıkça çeşitli uzmanlık alanlarına
ayrılarak daha hiyerarşik bir yapıya kavuşmaktadır. Genellikle kurumsallaşma sürecini önemli
ölçüde tamamlamış ve çalışan sayısı yüksek olan örgütlerde görülen yapı Şekil 1.3’te
sunulmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere, söz konusu örgütlerde İKY bölümü, doğrudan genel
müdür yardımcısı düzeyinde temsil edilmektedir.
Şekil 1.3: Büyük İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Şeması

Başkan
/Genel Müdür
İnsan Kaynakları
Başkan Yardımcısı /
Genel Müdür
Yardımcısı

İşe Alım
Müdürü

Özlük İşleri
Müdürü

İşe Alım
Elemanları

Özlük İşleri
Analistleri

Eğitim ve
Geliştirme
Müdürü

Memurlar

Eğitimciler

Genel Müdür
Yardımcı

Güvenlik
Müdürü

Güvenlik
Uzmanları

Genel Müdür
Yardımcısı

Endüstri
İlişkileri
Müdürü

Personel
Danışmanları

Diğer
Memurlar

Kaynak: Neslihan Okakın, Müjdat Şakar, İnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Bs., İstanbul, Beta
Basım A.Ş., 2015, s. 8.
Özetle; 1980’li yıllardan itibaren örgütte istihdam edilenlerin “insani” boyutunu göz
önünde bulundurarak hem çalışanların ihtiyaçlarını karşılamayı hem de örgütün hedeflerini
gerçekleştirirken mevcut çalışanlarından en etkin şekilde yararlanmayı amaçlayan “insan
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kaynakları yönetimi” anlayışı işletme yönetimi alanında yaygınlık kazanmıştır. Yönetim
paradigmasındaki anlayış değişikliğine bağlı olarak ise; işe alma, eğitme, ücret belirleme,
değerlendirme, işçi-işveren ilişkilerine hizmet etme, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını
gözetme ve örgütte adaleti sağlama süreçlerinin örgütlerde uygulanmasından sorumlu olan
“insan kaynakları bölümleri” kurularak işletmelerde önemli bir birim hâline gelmiştir.

1.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri
Örgütlerde uygulamalar açısından tutarlı ve doğru politikalar oluşturabilmek için tüm
yönetim kademelerinin izlemesi gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Örgüt yapılarına ve
hedeflerine göre farklılık göstermesine karşın, iş hayatındaki çatışmaları engelleme ve örgütün
hedeflerine ulaşması doğrultusunda rehberlik etme amacı taşıyan söz konusu ilkeler yedi başlık
altında aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Dolgun, 2011: 21):

1.3.1. Eşitlik İlkesi
Genel olarak tüm insan kaynakları uygulamalarında ama özellikle işe giriş aşaması ve
terfi alma gibi süreçlerde dil, din, ırk, cinsiyet, ideoloji gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmaması
ve hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması olarak açıklanmaktadır (Çetin, Arslan ve Dinç,
2015: 17). Diğer bir ifadeyle, yönetim tarafından sunulan imkânlardan herhangi bir engel
olmaksızın “fırsat eşitliği” çerçevesinde tüm çalışanların yararlanabilmesini ifade etmektedir
(Dolgun, 2011: 22).

1.3.2. Güvence İlkesi
Çalışanların başlıca geçim kaynaklarını ücret oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışanlar
mevcut yaşam koşullarını sürdürebilmek ve yüksek motivasyon seviyesine ulaşabilmek için
örgütlerden özellikle güvence beklemektedir. Bu durum sadece çalışan açısından değil;
verimliliğin artması ve işgücü devir oranının azalması bakımından da örgüte fayda
sağlamaktadır (Dolgun, 2011: 21). Güvence, aynı zamanda çalışanların kariyer planlarını da
etkilemektedir. İş güvencesi ve makam güvencesi olmak üzere güvence iki boyutta
değerlendirilmektedir. İş güvencesi, haklı bir neden olmaksızın kişinin işten çıkarılmamasını
ifade eder iken; makam güvencesi ise kişinin elde ettiği bir makamdaki görevini
koruyabilmesini belirtmektedir (Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 17).

1.3.3. İnsancıl Davranış İlkesi
Örgütlerin temel hedefleri arasında rekabetin yoğun olduğu piyasalarda mevcut
konumlarını koruma, geliştirme ve neticesinde kâr elde etme amaçları yer almaktadır. Söz
konusu amaçlara ulaşabilmek için öncelikle örgütün ve çalışanların hedeflerinin uyumlu hâle
getirilmesi gerekmektedir. Bu durumu sağlamanın yolu ise çalışanların ihtiyaç, istek, beklenti,
duygu ve düşüncelerine duyarlı olunması ve mümkün olduğu sürece yerine getirilmesinden
geçmektedir (Dolgun, 2011: 23). Nitekim İKY anlayışının temelinde “çalışana verilen değer”
yer almaktadır.
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1.3.4. Verimlilik İlkesi
Üretim sonucunda elde edilen çıktı ile üretim sürecinde kullanılan girdinin
oranlanmasını ifade eden verimlilik kavramı, insan kaynakları ilkeleri arasında yer almaktadır.
Çalışanlardan maksimum düzeyde yararlanmayı amaçlayan verimlilik ilkesi; kişinin bir örgütte
çalıştığı süre boyunca bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmesine imkân tanıyarak, örgüt
açısından kendisinden en yüksek düzeyde verim elde edilmesini ifade etmektedir (Dolgun,
2011: 23). Bununla birlikte, verimlilik ilkesi, İKY içerisinde sadece ekonomik açıdan
değerlendirilmemektedir. Çalışanın beklentilerinin ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi ve
motivasyon düzeyinin yükseltilmesi neticesinde elde edilmesi beklenen bir verimlilik artışı
hedeflenmektedir.

1.3.5. Yeterlilik İlkesi
Yeterlilik; üstlenilen görevleri en doğru şekilde gerçekleştirme gücü olarak
tanımlanmaktadır. İKY açısından yeterlilik ilkesi ise dar ve geniş anlamda ele alınmaktadır
(Dolgun, 2011: 24). Belirli bir görev için en uygun ve en yetenekli kişinin seçilmesi dar
anlamda yeterlilik ilkesini oluşturmaktadır. Bu ilke doğrultusunda, kriterleri taşıyan her adayın
başvurabileceği sınavlar düzenlenerek doğru adayın ilgili pozisyona seçilmesi beklenmektedir
(Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 17). Geniş anlamda yeterlilik ilkesi ise, etkin ve verimli bir insan
kaynakları yönetiminin kurulmasına imkân sağlayan kuralları ve uygulamaları ifade etmektedir
(Dolgun, 2011: 24).

1.3.6. Kariyer İlkesi
Çalışma yaşamında kariyer, kişilerin sahip olmak ve elde etmeyi hedefledikleri
uzmanlığa dayalı iş başarısını ifade etmektedir (Dolgun, 2011: 24). İnsan kaynakları yönetimi
açısından işe alma, değerlendirme, seçme gibi aşamalar önemli olmakla birlikte; doğru ve tutarlı
bir İKY politikasının oluşturulabilmesi için çalışanların “kariyer” planları da göz önünde
bulundurularak yükselme imkânların ve uygun çalışma koşullarının sağlanması gerekmektedir
(Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 17). Bu sayede örgütteki işgücü devir oranı düşürülerek yetenekli
kişilerin örgüt bünyesinde tutulması ve verimlilik düzeyinin de yükselmesi beklenmektedir.

1.3.7. Açıklık İlkesi
İnsan kaynakları yönetiminin başarıya ulaşabilmesi için özellikle açıklık ilkesine özen
gösterilmesi gerekmektedir. Örgüt politikalarının oluşturulması ve uygulanması açısından tüm
çalışanların desteği ve katılımı önem arz etmektedir. Bu nedenle, iletişim kanalları açık
tutularak örgütteki tüm çalışanların politikalar hakkında bilgilendirilmesi ve oluşturulma
süreçlerinde aktif rol oynaması açıklık ilkesini ifade etmektedir (Dolgun, 2011: 25).

1.4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi
İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışını ve gelişimini izah edebilmek için tarihsel
süreçte genel olarak yönetim anlayışını etkileyen olayları ve dönemleri incelemek
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gerekmektedir (Dolgun, 2011: 2-3). Nitekim günümüzde ulaşılan İKY anlayışı, özellikle Sanayi
Devrimi sonrasında çalışma yaşamındaki tecrübelerin bir ürünü olarak kabul edilmektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin temelinde yer alan süreçler genellikle literatürde dört
dönem altında ele alınmaktadır (Dolgun, 2011: 2-3; Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002: 6):


Bilimsel Yönetim Yaklaşımı



İnsani İlişkiler Yaklaşımı



Personel Yönetimi



İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüzde ulaşılan İKY anlayışının temelinde yer alan söz konusu gelişmeler 1900’lü
yılların başından itibaren başlayarak birikimli olarak ilerleme kaydetmiş ve “stratejik insan
kaynakları yönetimi” anlayışına kadar ilerlemiştir. Tarihsel süreç incelendiğinde insan
kaynakları yönetiminin esaslarından olan “insancıl davranış ilkesinin” dönüşüm süreci
içerisinde odak nokta olduğu anlaşılmaktadır.

1.4.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi
çalışmanın ve işin yapısını pek çok açıdan değiştirmiştir. Sanayi Devrimi’nden önce yaygın
olarak küçük aile işletmeleri bulunmakta, bu sayede işverenler çalışanları ile kişisel olarak
ilgilenebilmekteydi. Ancak, Sanayi Devrimi’nin ardından ortaya çıkan devasa fabrikalar
işveren ile çalışan arasındaki bağın zayıflamasına neden olmuştur. Bu karmaşık sistem
içerisinde yöneticilerin karar alması zorlaşmıştır. Söz konusu ortamda çalışanlar arasında iş
tatminsizliği görülmüş ve grev yapma eğilimleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak işverenler yeni
fabrika sisteminde bekledikleri verimlilik seviyesine ulaşamamışlardır (Wright and Noe, 1996:
12).
Fabrikalarda yaşanan performans düşüklüğünü araştıran Frederick Winslow Taylor,
yaşanan durumun yönetim uygulamalarından kaynaklandığını tespit etmiş; performansı
arttırmak için ise çalışanların yaptıkları işlerin tek tek detaylı bir şekilde incelenmesi ve daha
etkili bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İşler için standart metotların
geliştirilmesi, bu metotların çalışanlara öğretilmesi, üretimin sekteye uğramaması ve daha fazla
çıktı (ürün) elde etmek için teşvikli ücret sistemini içeren Taylor’un yaklaşımı, literatüre
“Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (Scientific Management School)” olarak geçmiştir (Wright and
Noe, 1996: 12).
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, literatürde Klasik Yönetim Anlayışı çerçevesinde ele
alınmaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi ile 1930’lu yıllara kadar olan dönemde ortaya çıkan
yönetime ilişkin araştırma ve teoriler Klasik Yönetim Yaklaşımı kapsamında
değerlendirilmektedir. Adam Smith, David Ricardo ve Robert Thomas Malthus gibi “Klasik
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İktisat” teorisyenlerinden etkilenen Klasik Yönetim Yaklaşımı; verimlilik ve rasyonellik
ilkeleri üzerine kurulmuştur.
Klasik Yönetim Yaklaşımı’na katkıda bulunan diğer iki önemli isim ise “bürokrasi”
modelini ortaya koyan Alman sosyologu Max Weber ve daha çok yönetim odaklı çalışmalar
gerçekleştiren Fransız sanayici Henry Fayol’dur. Max Weber tarafından ortaya konulan
bürokrasi modeli; katı kuralların olduğu ve insani duygu ve düşüncelerden uzak olan ilişkiler
üzerine temellendirilmiş, gücün yönetim açısından baskın faktör olduğu mekanik bir sistem
üzerine inşa edilmiştir. Henry Fayol ise günümüzdeki modern yönetimin kurucu babası olarak
kabul edilmektedir. Özellikle “yönetim süreci” ve “idari yönetim” bakımından önemli
araştırmalar gerçekleştiren Fayol’un “yönetim süreci yaklaşımı” da disiplin ve kontrol esaslı
bir model sunmaktadır (Kondalkar, 2007: 17-24).
Kısacası Frederick Taylor tarafından sunulan Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın ön plana
çıktığı, aynı zamanda Max Weber’in Bürokrasi Modeli’ni ve Henry Fayol’un Yönetim Süreci
Yaklaşımı’nı da içeren Klasik Yönetim Teorileri’nde; çalışanlar “makinenin bir uzantısı”
olarak görülmüş, denetim mekanizmaları sayesinde verimlilik artışı amaçlanmış ve çalışanların
sosyopsikolojik özellikleri göz ardı edilmiştir. Bu nedenle 1900’lü yılların başında insan
kaynakları yönetimi bakımından günümüzdeki anlayışa oldukça uzak bir yönetim düşüncesinin
hâkim olduğu görülmektedir.

1.4.2. İnsani İlişkiler Yaklaşımı
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, örgütsel davranış alanında önemli katkılar sunmakla
birlikte yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yerini farklı bir anlayışa bırakmıştır.
Örgütlerde çalışanların verimliliği üzerine araştırmalar yapan Elton Mayo ve arkadaşları;
deneyler sonucunda elde ettikleri bulgular neticesinde “İnsani İlişkiler Yaklaşımı”nı ortaya
koymuştur (Greenberg and Baron, 1996: 12).
Günümüzde örgütler açısından önem arz eden İKY’nin temellerinin esasında Elton
Mayo’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Hawthorne Araştırmaları neticesinde atıldığı
görülmektedir. Şikago’da bulunan Batı Elektrik Şirketi’nin Hawthorne fabrikasında 1924-1932
yılları arasındaki dönemde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, çalışanların “insani
ihtiyaçlarının” da önemi ortaya çıkmıştır (Wong, 2007: 20-21).
Hawthorne araştırmalarının başlangıcında Elton Mayo ve arkadaşları, hipotezlerini o
dönem geçerli olan Klasik Yönetim Anlayışı çerçevesinde şekillendirmiş ve fiziksel faktörler
ile performans arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu doğrultuda, özellikle ışıklandırma ve
sıcaklık gibi çalışma ortamındaki fiziksel unsurların çalışanların performansına etkisini
inceleyen bir dizi araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde ulaşılan bulgular Mayo
ve ekibini de şaşırtmıştır. Bunun nedeni; “deney grubunun” tüm koşullar altında daha üstün
performans göstermesidir. Araştırma derinleştikçe çalışanların fiziksel faktörlerden ziyade
kendilerine karşı ilgili ve pozitif davranılmasından etkilendiği anlaşılmıştır (Wright and Noe,
1996: 13). Dolayısıyla Hawthorne araştırmalarının sonucunda çalışanların sadece ekonomik
değil; sosyolojik ve psikolojik özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmış ve
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günümüzde İKY’nin temel esasları arasında yer alan “insancıl davranış ilkesinin” önemini
ortaya çıkarmıştır.
Tablo 1.1: İnsan İlişkileri Yaklaşımı ile İnsan Kaynakları Yönetiminin Karşılaştırılması
İnsan İlişkileri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsanların sevilme, saygı duyma ve ait olma Çalışanların sevilme, sayılma ve ait olma
ihtiyaçları geliştirilmelidir.
ihtiyaçlarının geliştirilmesine ek olarak
örgütün genel amaçlarının başarılmasına
katkıda
bulunma
istekleri
de
desteklenmelidir.
Yöneticinin esas görevi; ister erkek ister Yöneticinin esas görevi; organizasyonun
kadın olsun her bölümün bir elemanı amaçlarına ulaşmak için astlarının tüm
olduğuna inandırmaktır.
yeteneklerini
kullanacakları
çevreyi
oluşturmaktır. Bu sayede çalışanların yaratıcı
yönleri açığa çıkartılarak gelişmesi sağlanır.
Yöneticiler astlarına yapacakları planları Yönetici rutin alanlarda olduğu kadar, önemli
açıklamaya ve herhangi bir itiraza karşı konularda da astların kararlara ve planlara
tartışmaya gönüllü olmalıdır. Rutin katılmasını desteklemelidir.
konularda onların karar alma ve planlama
süreçlerine katılımını teşvik etmelidir.
Sınırlı olarak bireylere ve gruplara kendi Yönetici, özellikle astların iç dünyalarını ve
işlerini ve planlarını uygulamaları için yeteneklerini ortaya çıkarmak için, onların
müsaade edilmelidir.
kendilerini
kontrol
ve
yönlendirme
mekanizmalarını
kullanarak
onları
cesaretlendirmelidir.
Astların kişisel olarak tanınması ve ait olma
duygularının gelişmesi için onların
ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yardım
edecek iletişim ve kararlara katılım
sağlanmalıdır.

Yöneticiler,
astlarının
deneyimleri,
anlayışları,
yaratıcı
yetenekleri
gibi
özelliklerini; toplam karar alma kalitesinin ve
performansın gelişmesinde kullanmalıdır.

Yüksek morale ve resmî otoriteye karşı
azalmış bir direnç, .çalışan performansını
arttırabilir. Bu sayede en azından bölümler
arası sürtüşme azalır ve yöneticilerin
görevlerini yapmaları kolaylaşır.

Çalışan memnuniyeti, ancak önceden
geliştirilmiş performans ve bu gelişmeye
katkı
sağlayan
yaratıcı
fırsatların
verilmesiyle sağlanır.

Kaynak: Richard M. Hodgetts, Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, 2. Bs., Çev: Canan
Çetin, Esin Can Mutlu, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1999, s. 66.
İnsan İlişkileri Yaklaşımı ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki benzerlik ve
farklılıkların sunulduğu Tablo 1.1’de görüldüğü üzere; İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan
İlişkileri Yaklaşımı’na kıyasla çalışanların yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkarılmasını, üst
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düzeydeki karar katılımlarının da desteklenmesini ve örgütün hedefleriyle daha uyumlu bir
çalışan modelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

1.4.3. Personel Yönetimi
Personel Yönetimi’nde; kuralların, prosedürlerin ve normların ön planda olduğu ve
ağırlıklı olarak bürokratik yapıya dayalı geleneksel bir yönetim anlayışı hakîmdir (Dolgun,
2011: 7). Personel yönetimi; çalışanlar ile örgüt, örgüt ile devlet arasında ve daha çok
çalışanlarla ilgili hukuki ve mali ilişkileri içeren bir bölüm niteliğinde olup; günümüzdeki İnsan
Kaynakları Yönetimi’nin önemli bir alt birimini oluşturmaktadır (Fındıkçı, 2002: 13).
Sanayi Devrimi’nin ardından yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan sendikal
hareketler ve yasal düzenlemeler, örgütlerde çalışanlara yönelik bazı yardımları ve sosyal
hakları gündeme getirmiştir. Bu nedenle personel yönetimi, ilk dönemlerinde sadece kayıt
tutma ve dosyalama gibi işlevleri yerine getirmiş; zamanla endüstri ilişkilerinde yaşanan
gelişmelere bağlı olarak farklı fonksiyonları üstlenmeye başlamıştır (Dolgun, 2011: 8).
Personel yönetiminde operasyonel destek faaliyetleri olarak aşağıdaki işlemler sıralanmaktadır
(Sabuncuoğlu, 2005: 8):


Personel seçimi



Sicil dosyaları oluşturma



Ücret bordoları oluşturma



Yıllık izinler



Avans ve ikramiyeler



Hasta vizite kâğıtları düzenleme



Personel devamını izleme



İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları



Sivil savunma işleri



SSK, İş Kurumu ile ilişkiler



Bölge çalışma müdürlükleriyle ilişkiler



Hizmet içi eğitimler



Emeklilik, kıdem ve ihbar tazminatı



Servis, yemek ve vardiya organizasyonu
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Posta gönderme işleri

Personel yönetimi yirminci yüzyılın ilk yarısında, örgütlerde çalışanlara ilişkin rutin
işleri yürütümek ve personel daireleri olarak dosyalama işlemlerini yapmakla yükümlü olarak
ortaya çıkmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren ise personel yönetimi; yasalar açısından sorumluluk
alma, çalışanlara ilişkin seçim yapma, eğitim ve ücretlendirme gibi fonksiyonları üstlenmiştir.
Ancak, 1980’li yıllardan itibaren rekabet, verimlilik, kalite ve ekonomik etkinliğin ön plana
çıktığı ve hızlandığı küreselleşme ile birlikte personel yönetimi; günümüzde örgüt
stratejilerinin önemli bir uygulayıcısı olan insan kaynakları yönetimine dönüşmeye başlamıştır
(Okakın, 2008: 3)
Personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkmasında oldukça önemli rol
oynamakla birlikte, ikisi arasında önemli farklar bulunmaktadır. Personel yönetimi, örgütlerde
yer alan insan kaynaklarının günlük yönetimi ile ilgili faaliyetleri sürdürürken; insan kaynakları
yönetimi ise örgütteki insan kaynağının stratejik planlamasını ve yönetimini amaçlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle insan kaynakları yönetimi, örgüt stratejisinin belirlenmesi, uygulanması ve
denetlenmesi süreçlerinde aktif rol almasına karşın; personel yönetiminde sadece çalışanların
rutin işlemlerinin yapıldığı bir anlayış söz konusu olmuştur. Ayrıca, personel yönetiminde
uygulamalar prosedürlere bağlı iken insan kaynakları yönetiminde daha esnek ve örgüt
ihtiyaçları odaklı bir anlayış geçerli olmuştur. (Tokol, 2001: 209-210).
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin keskin bir şekilde
olmaması, beraberinde iki kavrama ilişkin tartışmaları da gündeme getirmiştir. Söz konusu
tartışmaların temel vurgusu; insan kaynakları yönetiminin “yeni bir anlayış” olmaktan ziyade
personel yönetiminin revize edilmiş hâli olduğu yönündedir (Dolgun, 2011: 8). Bununla
birlikte, günümüzde insan kaynakları yönetiminin kazandığı boyut personel yönetimi
anlayışının çok ötesine geçmiştir. İki kavram arasındaki en önemli farklılık olarak personel
yönetiminde çalışan verimliliğinin temel amaç olması ve örgüt çıkarlarının daha ön planda
olması; insan kaynakları yönetiminde ise çalışan verimliliği ile birlikte çalışan memnuniyetinin
de amaçlanması gösterilmektedir (Sabuncuoğlu, 2005: 7).

1.4.4. İnsan Kaynakları Yönetimi
Personel yönetiminin yetersiz kalmaya başladığı 1980’li yıllardan itibaren yaşanan hızlı
bilgi artışı; kişi, kurum ve toplum düzeyinde değişim ve dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Söz konusu ihtiyacın karşılanması noktasında “insan” faktörünün anahtar rol oynaması,
örgütlerdeki insan kaynağının günlük ve gelişigüzel yaklaşımların ötesinde, belirli bir disiplin
içerisinde ele alınmasını zorunlu hâle getirmiştir (Fındıkçı, 2002: 15). Artık günümüzde, insan
kaynakları yönetimi eski “personel” odağının hâkim olduğu imajını geride bırakarak örgütlerde
çok önemli bir role sahip olmuştur (Daft, 1997: 414).
İnsan kaynakları yönetiminin temel hedefi; personel yönetimini idari fonksiyonların
ötesine taşıyarak çalışanların niteliklerini ve yeteneklerini ön plana çıkarıp kendi çıkarlarına ve
organizasyonun gereksinimlerine uygun biçimde geliştirmektir (Tokol, 2001: 205). Diğer bir
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ifadeyle insan kaynakları yönetimi, personel yönetiminin fonksiyonlarını da kapsayan ancak
bununla sınırlı kalmayan bir perspektife sahiptir (Fındıkçı, 2002: 13).
İnsan kaynakları yönetimi; bir örgüt için verimli işgücünü bulma, geliştirme ve
sürdürme ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Etkili bir insan kaynakları yönetimi
olmadan, örgütün büyümesinin sınırlı kalacağı ve performansın sürekliliğinde kesinti
yaşanacağı belirtilmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin ise üç temel boyutunun olduğu ifade
edilmekte ve söz konusu boyutlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Daft, 1997: 414):
 Örgütteki tüm yöneticiler artık “insan kaynakları yöneticisi” olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla, yöneticilerin tamamının bu sorumluluğu üstelenerek astlarının
kariyer gelişimi, eğitimi, kararlara katılımı, performansının arttırılması ve iş tatmini gibi
meseleleri ile yakından ilgilenmesi beklenmektedir.
 Çalışanlar örgütün birer “değeri” olarak kabul edilmektedir. Günümüzde rekabet
hızla artmaktadır ve örgütler mevcut insan kaynaklarını birer değer olarak kabul ederek binalar
veya makineler yerine onlara yatırım yapmalıdır.
 İnsan kaynakları yönetimi, “örgütün hedefleri ile çalışanların ihtiyaçlarını uyumlu
hâle getiren” bir eşleştirme sürecidir. Örgütün hedefleri kadar çalışanların ihtiyaçları da dikkate
alınarak tatmin edilmeleri gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kavram olarak “insan kaynakları”; örgüt için çalışan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile
örgüte katkı sağlayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi (İKY) ise
“işletmelerin belirlenen stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmaları noktasında, çalışanların
memnuniyeti, gelişimi, motivasyonu ve yüksek performansının sürekliliğinin sağlanması için
üstlenilmiş etkinliklerin yönetimi” olarak ifade edilmektedir. Daha geniş bir şekilde ise İKY;
“işe alma, eğitme, ücret belirleme, değerlendirme, işçi-işveren ilişkilerine hizmet etme, iş
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gözetme ve örgütte adaleti sağlama süreçleri” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Kişilerin işe alınması, adaptasyonu, ücretlerinin belirlenmesi, verimliliğinin ve
performansının ölçülmesi, hukuki süreçlerinin izlenmesi, maddi ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması ve işten ayrılması gibi süreçlerin tamamı insan kaynakları yönetimi kapsamına
girmektedir.
İnsan kaynakları yönetiminin temelde iki amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan
birincisi, örgütün hedefleri doğrultusunda mevcut insan gücünün verimli kullanılmasıdır.
İkincisi ise, örgütte çalışanların beklentilerinin karşılanması ve gelişimlerinin sağlanmasıdır.
İKY uygulamaları neticesinde örgüte daha nitelikli ve etkin insan kaynağı temin edilerek
örgütün hedeflerine ulaşması ve çalışma yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Örgütlerde uygulamalar açısından tutarlı ve doğru politikalar oluşturabilmek için tüm
yönetim kademelerinin izlemesi gereken bazı temel ilkeler bulunmaktadır. İnsan kaynakları
yönetiminin de dayandığı bu temel ilkeler; eşitlik, güvence, insancıl davranış, verimlilik,
yeterlilik, kariyer ve açıklık olarak sıralanmaktadır.
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel geçmişinde; Bilimsel Yönetim Yaklaşımı, İnsani
İlişkiler Yaklaşımı ve Personel Yönetimi Yaklaşımı bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde İKY
“stratejik” bir rol ve anlayış kazanmıştır.
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Uygulamalar
MSP İşletmesi’nin sahibi Mehmet Ali Bey küçük bir atölyede kendisi de dâhil olmak
üzere toplam üç çalışan ile üretim sürecine başlamıştır. Mehmet Ali Bey’in hedeflerinde yurt
dışı piyasalara açılma hayali bulunmakta ve bu nedenle Mehmet Ali Bey ülke dışındaki pek çok
fuarı dolaşarak ürünlerini tanıtmaktadır. İlk yıllarda talebi karşılamaya yeterli olan tesis ve
çalışan sayısı zamanla üretim açısından yetersiz hâle gelmiştir. Bu doğrultuda büyüme gösteren
MSP İşletmesi, kuruluşunun ardından geçen 10 yıl içinde 12 farklı ülkeye ihracat yapan 650
çalışanlı bir işletmeye dönüşmüştür. Fakat Mehmet Ali Bey, ilk yıllarda yakından tanıdığı iki
çalışanın tüm sorunları ile bizzat ilgilenirken belirli bir aşamadan sonra işletmesinde insan
kaynakları birimi kurma ihtiyacı hissetmiştir. Aynı zamanda insan kaynakları alanında yüksek
lisans yapan Mehmet Ali Bey; çalışanlarına verdiği değeri yüksek lisans eğitimini
tamamladıktan sonra daha da arttırmıştır.
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Uygulama Soruları
1) Mehmet Ali Bey, işletmesinde neden insan kaynakları birimi kurma ihtiyacı
hissetmiştir?
2) Mehmet Ali Bey’in insan kaynakları alanında yüksek lisansa başlaması ile
işletmesindeki çalışanlarına verdiği değer arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1) “Örgüt için çalışan, bilgi, beceri ve yetenekleri ile örgüte katkı sağlayan kişiler”
aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a) İnsan Kaynakları
b) Personel Yönetimi
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) İnsan Kaynakları Yönetimi
e) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları birimin ilgilendiği bir süreç değildir?
a) İşten çıkarma
b) Eğitim
c) Performans değerlendirme
d) Ürün satın alma
e) İşe alma
3)
I. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
II. İnsani İlişkiler Yaklaşımı
III. Personel Yönetimi
IV. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
Yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Yönetiminin tarihsel geçmişinde yer
almaktadır?
a) II, III
b) IV, I
c) II, IV
d) I, II, III
e) I, II
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4) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının fonksiyonlarından biri değildir?
a) Özlük İşleri
b) Performans Değerlemesi
c) İş Sağlığı ve Güvenliği
d) İş Değerlemesi ve Ücretlendirme
e) Pazarlama
5) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerinden biri
değildir?
a) Bağımsızlık
b) Eşitlik
c) Güvence
d) İnsancıl Davranış
e) Açıklık
6) Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın öncüsüdür?
a) Elton Mayo
b) Abraham Maslow
c) Frederick Taylor
d) Max Weber
e) Henry Fayol
7) Hawthorne Araştırmaları hangi yaklaşımın başlamasına neden olmuştur?
a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
b) Bürokrasi Yaklaşımı
c) Yönetim Süreçleri Yaklaşımı
d) Klasik Yönetim Yaklaşımı
e) İnsani İlişkiler Yaklaşımı
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8) İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını hangi yıllarda yaygınlık kazanmıştır?
a) 1910’lu yıllarda
b) 1850’li yıllarda
c) 1980’li yıllarda
d) 1930’lu yıllarda
e) 1750’li yıllarda
9) Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi yaklaşımında uygulanan bir süreç
değildir?
a) Yıllık izinlerin belirlenmesi
b) Sicil dosyaları oluşturma
c) Personel seçimi
d) Emeklilik, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması
e) Örgüte uygun strateji belirleme
10) “Çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalarına maruz kalmamaları için, yasal
prosedürler de göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması” hangi süreç içerisinde
yer almaktadır?
a) Özlük işleri
b) Performans Değerlemesi
c) İş Sağlığı ve Güvenliği
d) İnsan Kaynakları Planlaması
e) İş Analizi ve Tanımları
Cevaplar:
1) a, 2) d, 3) d, 4) e, 5) a, 6) c, 7) e, 8) c, 9) e, 10) c

26

Yararlanılan Kaynaklar
Bingöl, Dursun; (2014), İnsan Kaynakları Yönetimi, 9. Bs., İstanbul, Beta Yayınları.
Çetin, Canan; Mehmet Lütfi Arslan; Esra Dinç; (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Bs.,
İstanbul, Beta Basım Yayım A.Ş.
Decenzo, David A.; Stephen P. Robbins; (2010), Fundamentals of Human Resource
Management, 10. Bs., ABD, John Wiley & Sons Inc.
Dessler, G. (2014), Fundamentals of Human Resource Management, 3. Bs., Essex, Pearson
Education Limited.
Dolgun, U. (2011), “İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş”, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Bs.,
Editör: Uğur Dolgun, Bursa, Ekin Yayınevi.
Fındıkçı, İ. (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Bs., İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Ltd. Şti.
Greenber, Jerald; Robert A. Baron; (1997), Behavior in Organizations, New Jersey, PrenticeHall Inc.
Hodgetts, Richard M. (1999), Yönetim: Teori, Süreç ve Uygulama, 2. Bs., Çev: Canan Çetin,
Esn Can Mutlu, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
İnce, M. (2005), “Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen
Fonksiyonları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, , ss. 319339.
Kondalkar, V. G. (2007), Organizational Behaviour, New Delhi, New Age International Ltd.
Okakın, N. (2008), Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş.,
Okakın, Neslihan; Müjdat Şakar; (2015), İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı, 3. Bs.,
İstanbul, Beta Yayınları.
Özgen, Hüseyin; Azim Öztürk, Azmi Yalçın; (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana,
Nobel Yayınevi.
Sabuncuoğlu, Z. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi: Uygulamalı, 2. Bs., Bursa, Alfa Aktüel
Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
Selamoğlu, A. (1998), Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynağı, İstanbul, Türk Ağır Sanayi
ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayınları.
Tokol, A. (2001), Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Bursa, Vipaş Yayınları.
27

Wong, Z. (2007), Human Factors in Project Management, San Francisco, John Wiley&Sons
Inc.
Wright, Patrick M.; Raymond A. Noe; (1996), Management of Organizations, Chicago, Irwin
Inc.

28

2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Levent ŞAHİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, stratejik insan kaynakları yönetiminin genel çerçevesi hakkında bilgi
verilecektir. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik boyutlarının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi
için bilinmesi gereken bazı kavramlar üzerinde durulacaktır. Bu kavramlar; plan, strateji,
stratejik yönetim, misyon, vizyon, taktik ve politikadır. Özellikle stratejik yönetim konusunun
iyi bir şekilde anlaşılması insan kaynakları yönetiminin stratejik konumlandırmasının da
başarılı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.
Bu bölümün ikinci kısmında, stratejik insan kaynakları yönetiminin oluşum aşamaları,
işletmelerin uygulamaya alabilecekleri temel rekabet stratejileri, tercih ettikleri stratejilere göre
insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının nasıl kurgulanması gerektiği hakkında bilgi
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Strateji ne demektir? Kimlerin ya da hangi kurumların stratejiye ihtiyaçları vardır?
2) Stratejik yönetimi, klasik yönetim anlayışından farklı kılan özellikleri nelerdir?
3) Misyon ve vizyon ne demektir? İşletmeler açısından neden önemlidir?
4) Stratejik insan kaynakları yönetimi ile ne anlatılmak istenmektedir?
5) Stratejik insan kaynakları yönetiminin uygulama aşamaları neler olabilir?
6) Porter’in 5’li rekabet gücünü daha önce duydunuz mu?
7) Temel rakebat stratejileri dendiğinde ne anlıyorsunuz?
8) Temel rekabet stratejilerine uygun insan kaynakları yönetimi fonksiyonları olabilir
mi?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Stratejik Yönetim

Strateji ile ne ifade edildiği,
stratejik yönetim ile ilgili temel
kavramların neler olduğu ve
stratejik yönetim süreci hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.

Stratejik yönetim alanında
yazılmış kitaplar ve bilimsel
makaleler okunarak bu
alanda sahip olunan bilgi
geliştirilebilir.

Stratejik İnsan
Kaynakları Yönetimi

Stratejik insan kaynakları
yönetiminin ne anlama geldiği,
uygulama alanları ve gerekçesi,
basamakları ve fonksiyonlarına
ilişkin bilgi sunulacaktır.

Elde edinilen teorik altyapı
ile özel veya kamu
sektöründe insan kaynakları
departmanında staj
yapılması yahut tam süreli
çalışılması yolu ile
geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 Strateji: Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş,
nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.
 Stratejik Yönetim: İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek
amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı,
hammadde vb.) etkili ve verimli kullanılmasıdır.


Misyon: İşletmenin varoluş nedenidir.



Vizyon: İşletmenin gelecekte olmak istediği yerdir.

 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: İşletme stratejileri ile uyumlu çalışan insan
kaynakları yönetiminin uygulayacağı stratejileri ifade eder.
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Giriş
Yirminci yüzyılın son çeyreği, küreselleşmenin çarpan etkisi yaratmasıyla birlikte
teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği; “değişim” ve “dönüşüm” olgularının üzerinde en
fazla konuşulan ve tartışılan kavramlar hâline geldiği yılların başlangıcını temsil etmektedir.
Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, teknolojik, demografik vb. çevresel faktörlerde meydana
gelen değişiklikler, çalışma hayatını da derinden etkilemiş ve acımasız bir rekabet ortamının
oluşumuna neden olmuştur. Bu acımasız rekabet ortamı içerisinde ayakta durmak ve ondan da
önemli olmak üzere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler yönetim
tarzlarını değiştirmeye başlamıştır. Buna göre, kısa vadeli ve günü kurtaracak operasyonel
planlamalardan ziyade, uzun vadeli ve geleceği şekillendirmeye yönelik stratejiler üzerine
yoğunlaşmaya başlamışlardır.
Şüphesiz ki bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için her şeyden önce sağlıklı
bir yapıya ve işleyişe sahip olması gerekir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, doğru stratejiler
üzerine odaklanan, müşteri merkezli ve yüksek performans esaslarına göre bir çalışma anlayışı
benimseyen ve bununla birlikte sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere uyum
sağlayabilen her işletmenin bu acımasız rekabet ortamında ayakta durabilme ihtimali daha
yüksek olacaktır. Paydaşlarına (çalışan, müşteri, ortak, toplum) katma değer yaratan bir işletme
olmak için öncelikle yapılması gerekenler ise, doğru bir strateji belirlemek, organizasyon içinde
stratejik hedeflerle uyumlu bir kurumsal kimlik oluşturmak ve bu doğrultuda sistemi kurmak
ve nihayet politikaları hayata geçirmektir. Burada gözden kaçırılmaması gereken ise bütün bu
çaba ve çalışmaların odak noktasında “insan”ın bulunduğudur (Barutçugil, 2004: 11). Bir
işletme, sermaye, makine, teçhizat, teknoloji, tüm altyapı hizmetleri, bina, sabit yatırımlar,
duran varlıklar gibi maddi faktörler açısından ne kadar güçlü olursa olsun, insanoğlunu harekete
geçiremediği sürece istediği başarıyı yakalayamayacaktır. Bundan dolayı, işletmelerin uzun
süreli ayakta kalabilmelerinin anahtarının “insan” unsuruna yapacağı yatırım olarak açıklamak
çok da yanlış olmayacaktır.
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2.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimini Anlayabilmek İçin
Bilinmesi Gereken Kavramlar
Stratejik İnsan kaynakları yönetiminin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bazı
kavramların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kavramlar sırasıyla plan, strateji, stratejik yönetim,
misyon, vizyon, taktik ve politikadır. Aşağıda bu kavramlar hakkında bilgi verilmiştir.

2.1.1. Plan
Plan; işletmenin amaçlarına varma hususunda neyi, nasıl, nerede yapması gerektiğini
bildiren, bunları uygun şekilde yerine getirdiği taktirde arzu ettiği amaçlara ulaşacağını
varsayan kararlar topluluğudur. Doğası itibarıyla elde edilen bilgiler ve varsayımlara dayalı
olarak yapılan planlar, daha çok rakamlandırılmış ve yazılı hâle getirilmiş olup işletmenin
çevresi ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla bir işletme, çevresi ile ilgili ne kadar fazla bir bilgiye
sahip ise hedeflere ulaşma noktasında geliştirebileceği varsayımlar da o kadar güçlü olacaktır.
Eldeki veri ve bilgilerin az olması durumunda ise, belirsizlik altında bazı kararlar alınmak
zorunda kalınacak ve planların başarısız olma ihtimali daha yüksek olacaktır. Tüm bu
anlatımlardan yola çıkarak plan kavramını, belirlilik yahut belirsizlik ortamında, işletme ve
içinde yaşadığı çevre arasındaki etkileşimi de göz önünde tutan yapısal bir süreç olarak
açıklamak yanlış olmayacaktır (Ülgen ve Mirze, 2013: 35).

2.1.2. Strateji
Bundan henüz 30-40 yıl önce “Hangi kişi ya da kurumların stratejiye ihtiyacı vardır?”
gibi bir soru sorulduğunda; yanıtların tamamına yakınının birbirine oldukça benzer şekilde
“Orduların uluslararası işletmelerin ve siyasi parti liderlerinin stratejiye ihtiyaçları vardır.”
şeklinde verildiği yıllardan tüm organizasyonların ihtiyacını barındıran bir sürece geçilmiştir.
O hâlde güçlü bir stratejiye sahip olmak kişi ya da kurumlara öncelikli olarak ne
kazandıracaktır? Kuşkusuz bu sorunun en baskın karakterli cevabı; bakış açısının derinliğine
ilişkin olandır. Stratejiye sahip olmak, kısa vadeli veya önemsiz konulardan ayrılıp uzun
vadeye, esas konulara odaklanabilmeyi, belirtiler yerine nedenleri ele alabilmeyi ve ağaçlardan
öte ormanı görebilmeyi sağlamaktadır (Freedman, 2014: 11-12). Peki o hâlde strateji, kelime
anlamı olarak ne ifade etmektedir?
Strateji kavramı üzerinde hemfikir olunmuş bir tanıma rastlamak mümkün değildir.
Literatürde kelimenin kökeni açısından iki kaynağa göndermede bulunulmaktadır. Bunlardan
bir tanesi Latince yol, çizgi veya yatak anlamına gelen “Stratum”, bir diğer ise eski Yunanlı
General Stategos’un adına yapılan atıf ile ilgilidir (Eren, 2013: 1 & Dinçer, 2007: 16). Türk Dil
Kurumu’na göre “bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara
destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma
bilimi ve sanatı” olarak tanımlanan strateji kavramının yüzyıllar boyunca askerî alanda
kullanılan bir sözcük olarak varlığını devam ettirdiği bilinmektedir. Askerî anlamda strateji,
düşmanların muhtemel hamlelerini ön sezileyip; bu muhtemel hamlelere karşın ne tür bir
misilleme gerçekleştirilebileceğine ilişkin kurgunun yapılmasından ibarettir.
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Kavramın yönetim alanında kullanılması ise yirminci yüzyılın ikinci yarısına tekabül
etmektedir. Yönetim bilimi açısından strateji, işletmenin çevresel faktörleriyle arasındaki
ilişkilerin düzenlenerek rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla
kaynakların optimize edilmesi anlamına gelmektedir. Stratejinin tanımlanması hususunda
yazarların hemfikir olamamasının temel nedenleri arasında, kavramın işletmenin çevresi ile
ilgili olması ve çevrenin sürekli olarak değişmesinden ötürü belirsizliklerin var olması, işletme
fonksiyonlarının çeşitlenmesi ve giderek karmaşıklaşması sayılabilir. Tüm bu belirsizliğe
rağmen, stratejinin işletme ile onun çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir bilim dalı
konusunda mutlak bir fikir birliği bulunduğu da unutulmamalıdır. Bu konudaki ilk
çalışmalardan birini yapan D. Chandler, stratejiyi “işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri
belirleme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek
uygun faaliyet programlarını hazırlama” olarak tanımlarken; bu alanda önemli çalışmalara imza
atan bir diğer kişi olan J. Brian Quinn ise stratejiyi “amaçlar ve politikalar bütünü olarak görmüş
ve belli başlı amaçlar, politikalar ve faaliyetlerden oluşan model” olarak tanımlamıştır (Dinçer,
2007: 18).
Küresel rekabet ortamı içerisinde strateji, işletmenin sürekli gelişimini destekleyen ve
ona gelecek odaklı hareket mekanizması kazandıran yönetsel bir süreçtir. Yöneticilerin de bu
süreci ve gerekliliklerini algılamaları ve stratejiyi nasıl formüle edeceklerini bilmeleri
gerekmektedir (Ünal, 2012: 19).
Strateji ile ilgili olarak yapılan tanımlardan bazıları ise aşağıdaki gibidir:
 Ülgen ve Mirze (2013: 35)’ye göre strateji, “rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek,
amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar
topluluğu”,
 Mintzberg ve Quin (1996: 3)’e göre “işletmenin amaçları, politikaları ve
faaliyetlerini tutarlı şekilde bir araya getirerek birleştiren plan”,
 Bryson (1995: 32-33)’a göre, “bir işletmenin ne olduğunu, neyi yaptığını ve
yapmadığını ortaya koyan amaçlar, politikalar, programlar, faaliyetler ve kararlar bütünü”,
 Day (1984: 23)’a göre, “bir işletmenin seçilen çevrede kaynakların kullanımında
takip edeceği yönü belirleyen politikalar”,
 Kaplan ve Norton (2004: 4)’a göre, “bir işletmenin paydaşlarına, müşterilerine,
hissedarlarına ve üyelerine değer katmak için nasıl bir planı olduğunu gösteren yöntem”,
 Dinçer (2007: 21)’e göre, “işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü
sağlamak amacıyla, işletme ve çevresini sürekli olarak analiz ederek uyum sağlayacak
amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden
düzenlenmesi süreci”,
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 Bovee ve diğerleri (1993: 238)’ne göre, “işletmenin gelecek dönemdeki
amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan genel bir eylem planı olup, statiklikten ziyade
dinamikliği içeren ve değişen çevre koşullarına adapte edilmek üzere geliştirilen bir plan”dır.
Tüm bu tanımlar göz önünde tutulursa stratejinin de esasen bir plan olduğu
düşünülebilir. Ancak, görüldüğü üzere strateji, plandan daha dinamik bir yapıya sahip olmakla
birlikte, işletmenin sonuçlarını ve ulaşmak istediği hedefleri doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
etkileyebilecek rakip veya olası rakiplerin faaliyetlerini göz önünde tutarak uzun vadeli bir
karar alma sanatı olarak gözükmektedir. Bu hâliyle strateji, işletmelerin sürekli olarak değişen
ve gelişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilmeleri açısından uygulamaya koyduğu plan,
program ve yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir.

2.1.3. Stratejik Yönetim
Klasik manada “yönetim” olgusunu, “bir işletmenin tespit etmiş olduğu amaçlarına
ulaşması hususunda üretim kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye,
hammadde, makineler, teknoloji vb.) etkili ve verimli kullanma süreci” olarak tanımlamak
mümkündür. Esasen stratejik yönetimde de klasik yönetim anlayışında olduğu gibi temel
işletme fonksiyonları (planlama, organize etme, yürütme, denetleme) yer almaktadır. Ancak
stratejik yönetim; klasik yönetim anlayışından farklı olarak işletmenin günlük ve olağan işleri
ile değil, uzun dönemde yaşamını sürdürübilmesini imkânlı kılacak, ona rekabet üstünlüğü ve
piyasanın ortalamasının üzerinde kâr getirisi sağlayabilecek işlerin yönetimiyle ilgilenmektedir.
Bu açıdan stratejik yönetim, “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilmek
amacıyla eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı,
hammadde vb.) etkili ve verimli kullanılması” olarak tanımlanabilir (Ülgen ve Mirze, 2013:
28).
Klasik yönetim, daha çok işletmenin içsel dinamiklerini göz önünde bulundurarak kısa
vadeli karar alma ile ilgiliyken stratejik yönetim ise, bir bütün olarak kurumun iç çevre analizi
(insan gücü, makine-teçhizat yapısı, teknolojik altyapısı, marka algısı, halk nezdindeki
güvenilirliği vb.) ile güçlü ve zayıf yönlerini; dış çevre analizi (sosyal, ekonomik, siyasal,
demografik, kültürel, teknolojik) yoluyla da çevrede ortaya çıkmış ya da çıkmakta olan fırsat
ve tehditleri anlamak, bu temelde planlama ile belli başlı stratejik amaçlar belirlemek, bu
amaçlara ulaşacak iş ve işlemleri uygulamak, izlemek, raporlayarak değerlendirmek ve
denetleme sürecidir.
Küresel rekabet ortamı içerisinde yukarıda da ifade edildiği gibi sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler, doğru bir strateji belirlemeli, iç ve dış çevrelerini çok
güçlü bir şekilde takip ederek eldeki verilerini analiz etmeli ve uzun vadeli planlamalar
yapmalıdırlar. Özellikle işletmenin iç ya da dış çevresinde meydana gelebilecek herhangi bir
değişikliğin ya da değişik beklentisinin alınacak olan kararda önemli bir payı bulunmalıdır.
Şekil 2.1’de işletmenin iç ve dış çevresi ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Buna göre,
işletmenin iç çevresini sahip olduğu maddi varlıklar (arsalar, binalar, finansal varlıklar,
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malzemeler, işgücü sayısı, yönetim yapısı), gayri maddi varlıklar (marka, patent, teknolojik sır,
bilgi ve deneyim, toplumdaki imaj, ürün ya da hizmet saygınlığı, müşteri nezdindeki
güvenilirliği) ve tüm bu maddi ve gayri maddi varlıkları yönetme kapasitesine sahip olan
yeteneklerin oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca, klasik yönetim yaklaşımının sahip olduğu
planlama, organize etme, yürütme ve kontrol süreçleri de stratejik yönetim perspektifinde de
geçerlidir.
İşletmenin dış çevresini ise iki farklı gruba ayırmak daha doğru olacaktır. Buna göre;
rakipler, tedarikçiler, olası rakipler, ikame ürünler ve müşterilerden oluşan iş çevresi (yakın dış
çevre de denmektedir) ile ekonomik, sosyokültürel, uluslararası, teknolojik, demografik, politik
ve yasal faktörlerden oluşan genel çevre (uzak dış çevre de denmektedir) işletmeyi bir sarmal
hâline getirmiştir. Dolayısıyla stratejik yönetim enstrümanlarını kullanmak isteyen işletme
yönetimlerinin hem içsel hem de dışsal faktörleri sürekli olarak takip etme, analiz etme,
yorumlama ve uzun vadeli yol haritası çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
Şekil 2.1: İşletmenin İç ve Dış Çevresi
Yasal

Ekonomik
Rakipler
Politik

Müşteriler
Planlama

Maddi
Varlıklar

Stratejik
Organize
Kontrol
Etme
Yönetim

Tedarikçi
ler

Maddi
Olmayan
Varlıklar

Uluslararası

Yürütme
Teknolojik

Yetenekler
İkame Ürünler
Olası
Rakipler

İş (Yakın Dış) Çevresi

Sosyo
Kültürel

Demografik

Genel (Uzak Dış) Çevre
Kaynak: Hayrı Ülgen ve S. Kadri Mirze (2013), İşletmelerde Stratejik Yönetim, 6. bs.,
Beta Yayınları, İstanbul, s. 81.
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Etkili bir stratejik yönetim sürecinin oluşturulabilmesi için işletmelerin öncelikle
misyon, vizyon ve hedeflerini ortaya koymaları, sonra 360 derece (iç ve dış çevre) analiz
yapmaları, ana strateji ve bu ana stratejiye bağlı fonksiyonel stratejileri tespit etmeleri,
stratejilerini hayata geçirmeleri ve nihayet değerlendirmeleri gerekmektedir.
Şekil 2.2: Stratejik Yönetim Modeli

1.
ADIM

2.
ADIM

3.
ADIM

4.
ADIM

5.
ADIM

Misyon ve Hedefler
Yönetim Felsefesi Değerler

Çevrenin Analizi
İç çevrenin analizi
Dış çevrenin analizi

Stratejinin Oluşturulması
Stratejik seçimler
Kurumsal düzeyde
İşletme düzeyinde
Fonksiyonel düzeyde

Stratejinin Hayata Geçirilmesi
Liderlik
Yapı
Kontrol sistemleri
İnsan kaynakları

Stratejinin Değerlendirilmesi

Kaynak: John Bratton and Jeffrey Gold (1999), Human Resource Management: Theory
and Pracatice, Macmillan Business Press, London, p. 41.
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Stratejik yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşması için tasarlanan planların
oluşturulması ve uygulanmasıyla sonuçlanan kararlar ve eylemler bütünü olarak tanımlayan
Pearce II ve Robinson (2015: 3-4), bu yönetim şeklinin görevlerini ise şu şekilde
belirlemişlerdir:
 İşletmenin amacı, temel felsefesi ve amaçlarına ilişkin genel ifadeleri içerecek
şekilde misyonunu belirlemek,
 İşletmenin içsel dinamiklerini ve yeteneklerini yansıtan bir analiz yapmak,
 İşletmenin dışsal çevresinin hem rekabet hem de genel faktörleri içerecek şekilde
analizini yapmak,
 İşletmenin potansiyel kaynaklarını dışsal faktörlerle eşgüdümleyerek işletmenini
mevcut seçeneklerini analiz etmek,
 Şirketin misyonunu göz önünde tutarak tüm seçenekleri değerlendirmek ve en fazla
istenen seçenekleri belirlemek,
 En çok istenen seçeneklerin gerçekleştirilmesini sağlayacak uzun vadeli amaçlar ve
büyük stratejileri tespit etmek,
 Seçilen uzun vadeli amaçlar ve büyük stratejilerle uyumlu kısa ve orta vadeli
stratejileri geliştirmek,
 Görevler, insanlar, yapılar, teknojiler ve ödül sistemleri arasındaki eşlemeyi
vurgulayan bütçelenmiş kaynak dağıtımı ile stratejik tercihleri uygulamak,
 Gelecekte karar almaya girdi oluşturacak şekilde stratejik sürecin başarısını
değerlendirmek.
Pearce ve Robinson, aşağıdaki özelliklere sahip olan kararların yahut konuların
stratejiye esas teşkil edebileceğini ifade etmişlerdir (2015: 4-6):
 Stratejik Konular, Üst Yönetimin Kararlarını Gerekli Kılar: Stratejik kararların
işletmenin birden fazla fonksiyonel alanını ilgilendirmesi, üst yönetimin alınacak olan karara
müdahale etme zorunluluğunu doğurmaktadır. Üst yönetimden alınacak olan stratejik kararlar
daha sonra işletmenin ilgili departmanlarına, yönetici ve çalışanlarına aktarılacaktır.
 Stratejik Konular, Büyük Miktarlarda İşletme Kaynağı Gerektirir: Stratejik
kararlar, iç kaynakların yeniden tasarlanmasını yahut dışarıdan temin edilecek çok sayıda insan
kaynağının, fiziksel yatırımın veya sermayenin ayrılmasını zorunlu kılar. Uzun vadeli kararlar
bütünü olduğundan büyük miktarda kaynağa ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır.
 Stratejik Konular İşletmenin Uzun Dönemli Refahına Etki Eder: Stratejik
kararların uzun vadeli olması (genellikle beş yıl olarak kabul edilir), etkilerinin de uzun süre
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hissedilmesine yol açar. Bir işletmenin vereceği stratejik kararlar bütünü, o işletmenin
geleceğini, imajını ve pazarda rekabet avantajı sağlayıp sağlayamayacağını gösteren temel
kriter olacaktır. Dolayısıyla stratejik kararların işletmeler üzerindeki etkileri -iyi ya da kötü fark
etmeksizin- uzun süreli olmaktadır.
 Stratejik Konular Gelecek Yönelimlidir: Stratejik kararların yöneticilerin
bildiklerinden ziyade öngördüklerine dayalı olması, başarıya ulaşabilecek varsayım ve
tahminler geliştirmeleri, geleceği göremeyen rakiplerine karşı başarılı olmalarını sağlayacak
temel kriterdir. Dolayısıyla strateji, daha önce de ifade edildiği üzere uzun vadeli ve geleceğe
yönelik bir bakış açısı yaratmaktadır.
 Stratejik Konular Genellikle Birden Fazla Fonksiyonu veya Departmanı
İlgilendirir: Stratejik kararlar, işletmelerin pek çok konusuna yahut departmanına karmaşık
şekillerde etki eder. Özellikle müşteri ilişkileri, rekabet analizi ve hamleleri veya örgütsel yapı
tasarımı gibi konularda alınacak olan kararların işletmenin birden fazla stratejik iş birimini,
departmanını veya program birimini etkileyeceği açıktır.
 Stratejik Konular İşletmenin Dışsal Çevresini Göz Önünde Tutmayı Gerektirir:
Tüm işletmeler, birer açık sistem aktörleridir. Kendi kontrolleri altında olmayan dışsal
faktörlerden etkilenir ve onları değişik şekillerde etkilerler. Bu sebeple, bir işletmeyi rekabet
avantajı yaratacak şekilde tasarlamak isteyen yöneticilerin işletmenin operasyonel
faaliyetlerinin ötesine bakmaları gerekmektedir. Dolayısıyla dışsal faktörlerin (rakipler,
müşteriler, olası rakipler, rakipler arasındaki rekabetin şiddeti, tedarikçiler vb.) sürekli analiz
edilmesi ve işletmenin üzerinde yaratabileceği muhtemel etkilerinin önceden saptanması
gerekmektedir.

2.1.4. Misyon ve Vizyon
Bir işletmenin misyonu, onun “varoluş nedeni” olarak yorumlanmakta ve strateji
oluşturma sürecinde önemli bir başlangıç noktasını temsil etmektedir. İşletmelerin
stratejilerinin ve farklı alternatifler arasında en uygun ve doğru olanın tespit edilmesi sürecinde
seçili bulunan “misyon”, stratejistlere ilham kaynağı oluşturacak ve onlara yol gösterecektir.
İşletmenin misyonu, onun kuruluş ve varlık sebebinin yanı sıra, hangi ürünleri nerede ve nasıl
üreteceği, hangi iş kolunda faaliyet göstereceği, tüketici ve pazar ihtiyaçlarının neler olduğu, iş
felsefesinin ne olacağı, hangi değerlere bağlı kalacağı, diğer işletmelerden farklılıklarının neler
olacağı konularında da önemli bir açılım getirecektir (Ülgen ve Mirze, 2013: 68).
Bir işletmenin güçlü bir misyona sahip olmasının ona sağlayacağı pek çok yarar
bulunmaktadır:
 İşletme içerisindeki yönetici ve çalışanların aynı hedefler doğrultusunda bir arada
hareket etmesini sağlar.
 Tüm örgütsel güçleri bir araya toplayarak işletmenin toplam motivasyonunu artırır.
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 İşletmenin akılcı kaynaklar bulmasına yardımcı olur.
 Yöneticilerin iş sorumluluğunu anlamalarına yardımcı olur.
 Örgütsel amaçların ve stratejilerin belirlenmesini kolaylaştırır.
Aşağıda bazı işletmelerin misyonları sunulmuştur. Şüphesiz ki bu örnekler, konunun
daha iyi anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Sabancı Holding’in misyonu, “rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan
‘stratejik bir portföyü’ paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmektir.” (Çevrimiçi:
https://www.sabanci.com/tr/sabanci-toplulugu/vizyon-ve-misyon/vizyon-ve-misyon/i-13,
Alıntılandığı Tarih: 11.02.2017).
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği)’ın misyonu, “ulusal ve
uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir iş adamları derneği olarak,
önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki
dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin
maddi
ve
manevi
yönden
gelişmesine
katkıda
bulunmaktır.”
(Çevrimiçi:
http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiadla-tanisin, Alıntılandığı Tarih: 11.02.2017).
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin misyonu, “çağdaş ilke ve kurumlar
çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal
analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip
bireyler yetiştirmektir” (Çevrimiçi: http://iktisat.istanbul.edu.tr/?page_id=6982, Alıntılandığı
Tarih: 11.02.2017).
Vizyon ise “bir amacı başarmak için varolan tüm engellere ve sorunlara karşın ulaşılmak
istenen hedef, işletmenin geleceğine yönelik bir düş” olarak tanımlanabilir. Yani bir diğer
ifadeyle vizyon, “işletmenin gelecekte olmak istediği yer”dir. Vizyon, oluşturulma sürecinde
somut değildir; dokunulmaz, görülmez ancak varlığı hissedilen bir değerdir. İletme ve
sürdürülme aşamasında ise, ortak dinamik faaliyetlere dönüşür, kendini göstermeye başlar ve
çevreyle paylaşılır. Dolayısıyla vizyondan, inandırıcı, çekici ve gerçekçi bir geleceği
tanımlaması beklenir. (Genç, 2004: 308). Vizyonun niteliklerini Eren (2013: 20) şu şekilde
belirtmiştir:
 Tüm yöneticiler ve liderler için orijinaldir, yani kendisine özgü ve farklıdır.
 Gelecek zaman diliminde çevrede yapılması düşünülen tüm faaliyet ve
fonksiyonların algılanması ve değerlenmesini gerektirir.
 Her işletmenin varlık yapısıyla neleri yapabileceğini, bunların miktarını, çeşitlerini
değerlendirmesini ve açıklamasını gerektirir.
 Vizyon, yönetici tarafından açıklanan ve işletmede çalışan diğer yönetici ve
çalışanlar tarafından anlaşılıp paylaşıldıkça değer kazanan bir yapıdadır.
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 Vizyon, işletmenin uzun vadeli geleceğine ilişkin faaliyetlere bakış açısı yaratır ve
strateji için önemli bir kaynağı teşkil eder.
 Tepe yöneticisinin ve stratejistlerin vizyonları işletmenin amaçlarının şekillenmesine
ve bu amaçları gerçekleştirmek için uygulanacak stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunur.
 Vizyon, yönetici ve stratejistlerin yaratıcılık, yenilikçilik, riskleri göz alma, katılımcı
ve paylaşımcı olma özellikleri hakkında bilgi verir ve kurum kültürünün niteliğini ortaya koyar.
Aşağıda bazı işletmelerin vizyonları verilmiştir. Bu örnekler, vizyon konusunun daha
kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Doğuş Grubu’nun vizyonu, “müşteri odaklı bir yaklaşımla Türkiye’de ve hizmet
verdiğimiz tüm ülkelerde “lider grup” konumuna erişmektir.” (Çevrimiçi:
https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/vizyonumuz, Alıntılandığı Tarih: 11.02.2017).
Acıbadem Sağlık Grubu’nun vizyonu, “sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta
yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla Türkiye’ye model oluşturmayı
dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmaktır.” (Çevrimiçi:
https://www.acibadem.com.tr/AcibademKurumsal/MisyonVizyonDegerler,
Alıntılandığı
Tarih: 11.02.2017).
Ülker’in vizyonu, “tüketicinin en çok tercih ettiği marka konumunu daha da
güçlendirerek sürdürmek ve dünya pazarlarından gelecek on yıl içerisinde ilk beş firma arasında
yer almaktır. (Çevrimiçi: http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/kurumsal-yonetim/vizyonmisyon-strateji.aspx, Alıntılandığı Tarih: 11.02.2017).

2.1.5. Taktik ve Politika
Taktikler de aynı stratejiler gibi bir plan türü olup stratejilerin hayata geçirilmesi
sürecinde önceden öngörülemeyen ve özellikle de işletmenin dış çevresinde meydana
gelebilecek değişikliklere karşı gerçekleştirilen dinamik, kısa süreli ve reaksiyonel hamlelerdir.
Askerî alandan bir örnekle açıklamak gerekirse bir ülkenin bir başka ülkenin sınırlarını ele
geçirmesi strateji iken; bu stratejiyi gerçekleştirirken ordunun bazı durumlarda geri çekilmesi
ve daha sonra tekrardan hücum etmesi ise birer taktik örneğidir. Futbol sahalarından örnek
vermek gerekirse, bir futbol takımının sene sonunda şampiyon olmak istemesi onun temel
stratejisi olarak görülebilir. Ancak bu temel stratejinin elde edilmesinde bazı müsabakalarda
defansif, bazılarında ise ofansif oynama tercihi onun taktiklerini göstermektedir.
Politika; işletmenin arzu etmiş olduğu amaçlara ulaşabilmesi hususunda tespit etmiş
olduğu stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve
yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı, rehber, bir pusula olarak
tanımlanabilir. Çalışanlar, bulundukları işletmede işlerin nasıl yapılacağını veya yapılması
gerektiğini bu rehbere danışarak öğrenecek ve kararlarını bu doğrultuda vererek işlerini
yapacaklardır. Politika, yol gösterici bir bilgiler dizesi olduğundan ötürü, genellikle tekrar
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edilebilen, sık sık değişmeyen ve yönetim uygulamalarıyla ilgili olarak hazırlanan yol
haritasıdır (Ülgen ve Mirze, 2013: 37).

2.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Çerçevesi
İnsan kaynakları yönetiminin stratejik yüzünün bilimsel eserlere konu olması,
1980’lerin başında Michigan Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla başlamıştır. Üniversite
tarafından yayınlanan Human Resource Management dergisinin editörlük görevine başlayan
Noel Tichy, yeni dönemde odak noktanın “strateji” kavramı üzerinde olacağını belirtmiş; bu
dönemde başlayan çalışmalar günümüzde popüler hâle gelen stratejik insan kaynakları
yönetiminin zeminini oluşturmuştur. Bu sayede, insan kaynakları yönetimi; örgütlerin
stratejileri ve stratejik gereksinimleri ile bütünleşmiş bir disiplin olarak kabul edilmeye
başlanmıştır. Stratejik insan kaynakları yönetimi ile çalışanların kariyer hedeflerinin örgüt
hedefleriyle uyumlu hâle gelmesi ve böylelikle rekabet avantajı sağlanması amaçlanmıştır
(Çetin, Arslan ve Dinç, 2015: 7).
İnsan kaynakları yönetiminin işletmelerdeki stratejik yönünü ön plana çıkaran bir diğer
önemli çalışma, 1970’lerin sonlarında Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada, insan kaynakları yönetimi politikalarının belirleyicileri ve sonuçları üzerinde
durulmuştur. İnsan kaynakları yönetimini genel yönetim fonksiyonu içerisinde değerlendiren
bu yaklaşım, dört temel politika ayrımı tespit etmiştir. Bunlar; “işgören etkisi (işgören
katılımı)”, “insan kaynakları akışı (işgören tedariki, işe yerleştirilmesi ve işten çıkarılması)”,
“ödüllendirme sistemi (teşvik, ücret ve katılım sistemleri)” ve “çalışma sistemleri (işin
organizasyonu)”dir (Budak, 2016: 23).
1980’li yıllardan itibaren yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettiren ve bu bağlamda
ulusal ve uluslararası arenada rekabet üstünlüğü sağlamış olan işletmelere bakıldığında, insan
unsurunu farklı yorumladıkları ve bu değeri, rekabet edebilirliğin anahtarı olarak gördükleri
ortadadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, işletmelerin iç ve dış çevrelerinin sürekli olarak
karmaşıklaşması ve çok hızlı bir şekilde değişmesi çoğu yöneticiyi stratejik yönetim
argümanlarını kullanmaya sevk etmiştir. Bu stratejik açılımların odak noktasını ise,
“keşfetmeye, yeniden keşfetmeye ve geleceği yaratmaya yönelik olan, örgütlerde stratejik
yenilikçilik ve yaratıcılığın tüm çalışanlar tarafından içselleştirildiği ve tüm çalışanların strateji
yaratma sürecine katılımları ile ortaya çıkan bir anlayış olan stratejik insan kaynakları
yönetimi oluşturmaya başlamıştır” (Öğüt, Akgemci ve Demirsel, 2004: 282). Bu minvalde,
yirmi birinci yüzyılda insan kaynakları yönetimi konularının diğer işletme fonksiyonlarına
destek sağlayan ikincil bir fonksiyon olarak taktik veya operasyonel düzeyde ele alınması çok
büyük bir hata olacak ve insan kaynaklarına stratejik önem vermeyen organizasyonlar yakın bir
gelecekte bunun olumsuz sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaklardır.
Günümüzde işletmelerin sahip oldukları insan faktörünün stratejik bir öneme sahip
olduğunu anlamış olması, insan kaynakları yönetiminin örgütün stratejik planlamasında rol
oynamasına neden olmuştur. Bu nedenle, günümüzde işletmelerin misyon ve vizyonlarının
belirlenmesinde insan kaynağı, stratejik olarak konumlandırılmaktadır (Özgen, Öztürk ve
Yalçın, 2002: 6).
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Stratejik insan kaynakları yönetiminin tanımı yapılırken üç farklı yaklaşımdan
yararlanıldığı görülmektedir. Bunlar; reaktif, proakif ve uyum/bütünleşme yaklaşımlarıdır.
Reaktif yaklaşıma göre insan kaynakları fonksiyonu, işletmenin temel stratejisini takip eder.
Yani, öncelikle temel stratejiler belirlenir ve bu stratejilere uygun insan kaynakları politikaları
ve uygulamaları şekillenir. Proaktif yaklaşımda, insan kaynakları yöneticileri strateji oluşturma
sürecine aktif olarak katılırlar ve strateji belirlenirken insan kaynaklarının özellikleri dikkate
alınır. Bütünleşme / uyum yaklaşımına göre ise insan kaynakları yönetimi politikaları ve örgüt
stratejileri arasında bir uyum yani bütünleşme vardır. Buna göre bütünleşmenin üç yönü vardır
(Cingöz ve Akdoğan, 2013: 93):
 İnsan kaynakları politika ve uygulamaları ile stratejik yönetim sürecinin ilişkisi,
 İnsan kaynaklarının öneminin içselleştirilmesi ve
 Stratejik amaçlar ile işgücünün bütünleştirilmesi.
Hangi yaklaşımla bakılırsa bakılsın, günümüzde önem kazanan insan kaynakları
yönetimi açısından “stratejik” yaklaşım; “örgüt stratejileri ile uyumlu çalışan insan kaynakları
yönetiminin uygulayacağı stratejileri” ifade etmektedir. Kavramın içeriğindeki altı boyut
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Okakın ve Şakar, 2015: 6):
 Dış çevredeki değişimlerin ve olası etkilerinin farkında olmak,
 Rekabet ve piyasa dinamiklerinin farkında olmak,
 Uzun dönemli (3-5 yıl) vizyon geliştirmek,
 Personel seçimi ve karar verme konularına odaklanmak,
 Örgütün stratejileri ile uyumlu olmak.
Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak stratejik insan kaynakları yönetimini geleneksel
insan kaynakları yönetimi yaklaşımından ayıran önemli farklılıkların bulunduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Söz konusu farklılıkların başında ise; stratejik insan kaynakları
yönetiminde uygulamaların daha dinamik bir şekilde, örgütün stratejik amaçlarıyla ve bu
doğrultuda belirlenmiş stratejileriyle daha uyumlu ve bağlantılı hâle getirilmesidir. Ayrıca İK
uygulamalarının birbiriyle eşgüdümlü ve tutarlı olması da stratejik insan kaynakları
yönetiminde görülmektedir. Diğer önemli bir fark ise stratejik insan kaynakları yönetiminde
daha uzun vadeli bakış açısının benimsenmesidir (Bingöl, 2014: 12).
Stratejik yaklaşımın insan kaynakları yönetimini etkilemesi sonucunda personel
yönetimi ve hatta klasik insan kaynakları yönetimi düşüncesinden oldukça uzaklaşıldığı daha
net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Stratejik yönetim anlayışı içerisinde çalışacak olan insan
kaynakları yönetimi departmanları, kendi terminolojisini kullanan içe dönük birer bölüm
olmaktan çıkarak iç ve dış müşterilerinin dilini konuşan, daha fazla dışa açık, anlaşılan ve
anlaşan bölümler hâline geleceklerdir. Bu şekliyle insan kaynakları yönetimi departmanları,
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çalışanları ve işletme içerisindeki diğer departmanları birer taraf ve hatta bazı durumlarda rakip
olarak görme hastalığından kurtulacak; tam tersine onları iç müşteri ve stratejik iş ortağı olarak
gören bir anlayışa sahip olacaktır. Stratejik bakış açısıyla insan kaynakları yönetimi,
statükoculuktan ziyade, yeni networkler geliştiren, tüm bireylerle ve birimlerle doğrudan
etkileşim içerisinde bulunan bir departman olacaktır. İşletmenin stratejik amaçlarının
belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde önemli bir sorumluluk alacak ve
harekete geçecektir. Günümüzde faaliyet gösteren insan kaynakları birimlerinin başarısı ve
gelişiminde “stratejik yaklaşımın” benimsenmesinin önemli rolü olduğu anlaşılmaktadır
(Dolgun, 2011: 11). Bu nedenle, ilerleyen dönemlerde küresel boyutta artan rekabet ile birlikte
“stratejik insan kaynakları yönetiminin” örgütlerin tüm süreçlerinde daha etkin bir noktaya
geleceği öngörülmektedir.
Sonuç olarak insan kaynakları yönetiminin 1900’lü yılların başında operasyonel;
1950’lerden sonra ise yönetsel bir rol üstlendiği ancak sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel
faktörlere yetemediğinden ötürü özellikle 1990'lı yıllarla birlikte stratejik bir rol üstlenmeye
başladığı söylenebilir. Önceleri, sadece tepe yönetim tarafından tespit edilen plan ve politikaları
uygulamakla yetinen insan kaynakları yönetimi departmanları, 1990’lı yıllardan itibaren
işletmelerin temel stratejilerine ulaşma yolunda kendi politika ve stratejilerini üretir hâle
gelmiştir. Hatta bazı durumlarda tepe yöneticileriyle birlikte hareket edip işletmenin temel
stratejilerinin tespitinde de aktif rol oynamaktadırlar (Budak, 2016: 23-24).

2.2.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Aşamaları
İnsan kaynakları yönetimine stratejik bir bakış açısının kazandırılması ve yaşama
geçirilmesi için aşağıdaki sürecin izlenmesi gerekmektedir (Barutçugil, 2004: 58-60):
 İşletmenin Temel Stratejisinin Tespiti: Stratejik insan kaynakları yönetiminden
bahsedilmek için öncelikle işletmenin ana stratejisinin tespiti gerekmektedir. Önceki
başlıklarda detaylı bir şekilde değinildiği üzere stratejik yönetim bilincine sahip olan işletmeler
uzun vadeli ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlayacak yol, yöntem ve politikaları tespit
ederler. Bu süreç belli olduktan sonra, insan kaynakları yönetimi departmanı da hangi işlerin
yapılacağını, bu kişilerin nasıl bulunacağını, yerleştirileceğini ve eğitileceğini, kariyer
planlarının nasıl yönetileceğini, bu insanların hangi inanç ve değerler silsilesiyle yüksek
performanslı takımlar hâline dönüştürüleceğini tespit etmeye çalışır. Bu anlamda insan
kaynakları yönetimi departmanı, işletmenin vizyon ve misyonunun hayata geçirilmesi için
gerekli araç ve yöntemleri yöneten birim olarak görülmektedir.
 Stratejilerin Uygulamaya Taşınması: Daha önce de belirtildiği gibi, işletmelerin
stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamaya dökebilmesi nicelik ve nitelik açısından yeterli
insan kaynaklarına sahip olmasını gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi, uygulanacak olan
stratejik planlara ya da senaryolara bağlı kalarak işe alma, eğitim, kariyer yönetimi, yetenek
yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda kritik kararlar almak ve yönetmek
durumundadır. Bu çerçevede, işletmenin gelecekte başarılı olmasını sağlayacak kritik
faktörlerin tanımlanması, teknik, sosyal, ekonomik, yasal, politik dış çevre faktörlerinin
işletmeye etkilerinin belirlenmesi, rakiplerin stratejilerinin analiz edilmesi, olası rakiplerin
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piyasada yaratabileceği tehditlerin tespit edilmesi, müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerin
masaya yatırılması ve işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması gibi çalışmaların
yapılması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, işleyen bu süreç içerisinde oluşabilecek
her farklı duruma ilişkin hangi insan kaynakları uygulamalarını işleyişe alacağını belirler ve her
uygulamanın işletmenin performansı üzerindeki olası etkilerini değerlendirir.
 Stratejik Konumlandırma: İşletmeler, stratejilerini tespit ederlerken gelecekteki
bir tarihte hangi stratejik konumda olacaklarını da dikkate almak isterler. Stratejik planını
hazırlayan bir organizasyon, içerisinde bulunduğu sektörde, piyasadaki rakiplerine oranla hangi
stratejik konumda olacağını ya da olmak istediğini belirlemelidir. Stratejik konumlandırma,
işletmenin kendisini daha doğru değerlendirmesine ve piyasadaki gelişmelere daha hızlı refleks
göstermesine olanak sağlayacaktır. Stratejik konumlandırma, insan kaynakları planlaması,
insan kaynakları bulma ve seçme, dış kaynak kullanımı, çalışanlara bilgi ve beceri
kazandırılması, performans yönetimi ve kariyer yönetimi gibi uygulamaların da doğru
yönetilmesini, doğru süreçlerin belirlenmesini ve doğru sistemlerin kurulmasını da
kolaylaştıracaktır.
 Kritik İnsan Kaynakları Konularının Belirlenmesi: İşletmenin stratejik amacının
tespitinde ve stratejik konumlandırma sürecinde öne çıkan önemli insan kaynakları konularının
neler olduğunun saptanması gereklidir. Hangi alanlarda yapılacak iyileştirmelerin gerçek
manada organizasyonun stratejik amaçlarına katkı sağlayacağı ve rekabet avantajı yaratacağı
belirlenmelidir. Burada önemli olan, insan kaynakları yönetiminin bütünü görüp ona göre
aksiyon almasıdır.
 İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması: İnsan kaynakları
yönetimi departmanları; işletmelerinin vizyon, misyon, ilke, değer, hedef, kurum kültürü, inanç
ve değerler sistemi ve topyekûn politikaları ile temel stratejisini göz önünde bulundurarak
belirlediği kritik insan kaynakları konularında gerekli faaliyetleri saptamalı ve bunları
planlayarak uygulamaya almalıdır. İşletmenin vizyon ve misyonunu gerçekleştirme noktasında
kendisine düşen görevleri bilmeli ve yerine getirmelidir. Bu çerçevede, işletmenin stratejik
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insanları işletmeye çekmeli, onları elde tutmalı ve bu
insanları doğru bilgi, beceri ve tutum ile güçlendirmelidir.

2.2.2. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Fonksiyonel Hamleler
İnsan kaynakları yönetiminin stratejik derinlik sağlayabilmesi, işletmede seçili bulunan
stratejik tercihe uyumlu fonksiyonel hamleler yapabilmesine bağlıdır. Özellikle strateji
geliştirme ve rekabet konularında dünya çapında bilinirliğe sahip olan Porter’in çalışmaları 1

1 Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitions, Free-Press,
New York, 1980; The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free-Press,
New York, 1985; The Competitive Advantage of Nations, Free-Press, New York, 1990; On Competition,
Harvard Business School Publication Coproration, Boston, 1998.
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incelendiğinde, rekabeti şekillendiren beş kuvvet tespit ettiği ve bu kuvvetler analiz edildikten
sonra işletmelerin temel stratejilerine karar verebileceklerini belirttiği görülür.

2.2.2.1. Porter’in Beş Rekabet Gücü
Porter’e göre rekabeti şekillendiren beş güç aşağıdaki gibidir (Michael Porter, 1985: 4):
 İş çevresine girebilecek olası rakiplerin tehdidi,
 İkame ürün ve hizmetlerin tehdidi,
 Müşterilerin pazarlık gücü,
 Tedarikçilerin pazarlık gücü ve
 Mevcut rakipler arasındaki rekabetin şiddeti
“İş çevresine girebilecek olası rakiplerin tehdidi”, genellikle içerisinde bulunulan
sektörün çekicilik derecesiyle ilgilidir. Bu açıdan sektörün yapısı ve büyüklüğü, gelişme hızı,
hangi yaşam evresinde bulunduğu, kârlılık derecesi, rekabet durumu ve şiddeti, sektöre giriş ve
çıkış engellerinin bulunup bulunmadığı ve belirsizlik ve risk durumu gibi faktörler önemli
olmaktadır. Şayet, sektörün gelişim hızı ve kârlılık derecesi yüksek ve aynı zamanda rekabet
şiddeti düşük ise genellikle büyüme evresinde olduğu kabul edilir ve yeni girişimciler için bir
cazibe merkezi hâline gelir. Böyle bir durumda önemli bir tehdit hâlini alan olası rakiplerin
yakından analiz edilmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlar alınırken her an yeni rakiplerin
pazara girebileceğinin göz önünde tutulması gerekmektedir.
“İkame ürün ve hizmetlerin tehdidi”nde, ikame ürünlerin rakip olup olamayacağı
konusuna dikkat etmek gerekmektedir. Buna göre işletmeler öncelikli olarak sıklıkla farklılaşan
tüketici eğilimlerine dikkat etmek zorundadırlar. Çünkü tüketicilerin satın alma eğilimleri
sıklıkla değişmekte ve bu anlamda fayda, fiyat ve kalite açısından başka bir ürün ya da hizmete
geçme maliyetinin düşük olduğu durumlarda büyük tehdit oluşturmaktadır. İşletmeler yönetim
stratejilerini tespit ederlerken kendi ürün ya da hizmetlerini ikame edebilecek ürünlerin
pazarlama stratejilerine dikkat etmelidirler.
Şekil 2.3: Porter’e Göre Rekabeti Etkileyen Beş Önemli Güç
Olası
Rakiplerin
Tehdidi
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Müşterilerin
Pazarlık
Gücü

Mevcut Rakipler
Tedarikçilerin
Pazarlık Gücü
Arasındaki
Rekabetin Şiddeti

İkame Ürün
ve
Hizmetlerin
Tehdidi

Kaynak: Michael Porter (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining
Superior Performance, Free-Press, New York, p. 4.
Tedarikçiler ve müşteriler, işletmenin sıcak pazarda sürekli temas hâlinde olduğu iki
önemli güç kalemini oluşturmaktadır. Her ikisinin de pazarlık güçlerinin yüksek olabildiği bazı
durumlar ve koşullar bulunmaktadır. Bunlardan “tedarikçilerin pazarlık gücü”nün yüksek
olduğu ve dolayısıyla işletmeyi tehdit ettiği durumlardan bazılarını; tedarikçinin pazarda tek
üretici olduğu veya ürettiği ürün ya da sunduğu hizmette önemli oranda farklılaştırma yarattığı
durumlar, işletme açısından bir başka tedarikçiye geçişin maliyetinin çok yüksek olduğu
durumlar, tedarikçinin ürün ya da hizmetinin ikamesinin olmadığı durumlar, tedarikçinin
toplam satışları içinde işletmenin içerisinde bulunduğu sektöre olan satışların düşük yer tuttuğu
durumlar olarak gösterebilmek mümkündür. Ayrıca bazı durumlarda tedarikçinin ürünlerini
sattığı ya da hizmetlerini sunduğu işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre girdiği ve bu açıdan
da önemli bir tehdit mekanizması oluşturduğu görülür.
Müşterilerin alım miktarının işletmenin cirosunda önemli yer tutmadığı, işletmenin
ürettiği ürün ya da sunduğu hizmetlerin standart olduğu ve alternatiflerinin kolayca bulunduğu,
müşterilerin pazar hakkında geniş bilgiye sahip olduğu, müşterilerin başka bir işletmeden ürün
ya da hizmeti temin etmesinin maliyetinin olmadığı yahut çok düşük olduğu durumlarda
“müşterilerin pazarlık gücü”nün yüksek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, tıpkı
tedarikçilerin pazarlık gücünde olduğu gibi, müşterilerin de mal ya hizmetini satın aldığı
işletmenin bulunduğu sektöre girme ihtimali de unutulmamalıdır.
Son olarak “mevcut rakipler arasındaki rekabetin şiddeti”nde ise ağırlıklı olarak
sektörün yapısına bakmak gerekecektir. Buna göre, sektörde aynı yetenek ve kapasiteye sahip
olan işletmelerin sayıca çok olduğu, pazarın büyüme hızının ve sektörden çıkma maliyetlerinin
düşük olduğu durumlarda ve nihayet standart ürünlerin hâkim olduğu piyasalarda rakipler
arasındaki rekabetin şiddeti fazla olacaktır.
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2.2.2.2. Temel Rekabet Stratejileri
Yukarıda genel hatlarıyla ifade edilen beş gücün analizi işletmenin temel rekabet
stratejilerinin oluşturulması sürecinde büyük önem arz edecektir. Porter’e göre işletmeler
rekabet analizlerini yaptıktan sonra genellikle üç tip stratejiden birini tercih ederler. Bunlar;
maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileridir.
Maliyet liderliği stratejisinde rekabet avantajı, işletmenin tüm maliyetlerini düşürmekle
birlikte, üretilen mal ve hizmetlerle müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini pazarda oluşan
fiyatlarla karşılayarak sağlanmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken husus, hedefin,
müşteriye uygulanan fiyatların düşürülmesi olmadığıdır. Her ne kadar bazı durumlarda,
işletmenin pazar payını büyütmek veya stok devir hızını yükseltmek amacıyla müşteriye düşük
fiyatla mal veya hizmet sağlanıyor olsa da bu hamlenin pazarlama stratejisi ile ilgili olduğunu
yani fonksiyonel bazda uygulanan bir strateji olduğunu unutmamak gerekir. Maliyet liderliği
stratejisi, mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesini değil, tüm faaliyetlerdeki maliyetlerin
düşürülmesini esas alır. Bu sayede, sektörde oluşan fiyatlarla maliyetler arasındaki farkın
açılmasını ve işletmenin içerisinde bulunduğu sektörde ortalamanın üzerinde bir getiri elde
etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Maliyet liderliği stratejisinde göz önünde tutulması
gereken bir husus da kaliteyi düşürmeden ve kaliteden ödün vermeden maliyetlerin düşürülme
zorunluluğu ile ilgilidir. Aksi takdirde, müşterilerin tercihleri azalacak ve uygulanan stratejinin
rekabet avantajı yaratma potansiyeli yok olacaktır (Ülgen ve Mirze, 2013: 258).
Maliyet liderliği stratejisi, ekonomiklik ölçeğine sahip tesislerin kurulmasını,
deneyimlerden kaynaklanan güçlü maliyet düşüşlerinin elde edilmesini, güçlü maliyet ve genel
gider kontrolünü, küçük müşteri hesaplarından kaçınılmasını ve ar-ge faaliyetleri, satış sonrası
hizmetler, satış gücü, reklam vb. alanlarda maliyetlerin en aza düşürülmesini zorunlu kılar.
Dolayısıyla güçlü bir maliyet liderliği stratejisinin uygulanabilmesi için yüksek pazar payına
sahip olunması, ham maddelere erişim imkânının kolay olması, standart ürünlerin üretilmesi ya
da hizmetlerin sunulması, pazarın yüksek fiyat elastikiyetine sahip olması gerekmektedir
(Dinçer, 2007: 200-201). Bütün bu bilgilerden yola çıkarak işletmelerin maliyet liderliği
stratejisini tercih etmelerinin bazı ön koşullara bağlı olduğu söylenebilir. Bunlar; çok iyi bir
donanım teşkil etmek amacıyla ağır bir sermaye yatırımına sahip olunması, saldırgan bir
fiyatlandırma politikası güdülmesi ve pazar payı elde etmek için başlangıç kayıplarına razı
olunmasıdır (Porter, 2000: 45).
Farklılaştırma stratejisi, fiyatlara karşı hassasiyet göstermeyen müşteriler için benzersiz
mal ve hizmetler üretmeyi içerir. Etkin bir farklılaştırma stratejisi gerçekleştirmek isteyen
işletmeler, fiyat farklılaştırması (düşük fiyat uygulaması), imaj farklılaştırması, destek/hizmet
farklılaştırması (kredili satış, 24 saat hizmet vb.), kalite farklılaştırması (güvenilirlik,
dayanıklılık, performans vb.) ya da tasarım farklılaştırması (bilinen teknolojiden farklı bir
teknoloji kullanmak) seçeneklerinden birini yahut birkaçını hayata geçirmeyi tercih edebilir.
Farklılaştırma stratejisinin mutlaka müşterilerin tercih ve ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde
analizinden sonra hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu stratejinin başarılı olması durumunda
işletmeler, ürünlerini yüksek fiyattan satabilmekte ve bununla birlikte yüksek bir müşteri
sadakati oluşturabilmektedirler (Torlak, 2013: 431). Dolayısıyla farklılaştırmanın işletmenin
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müşterilere paha biçilmez değerde bir şey sağlamasına imkân verecek şekilde yapılandırılması
gerekmektedir. Etkili bir farklılaştırma stratejisi, işletmeye, müşterileri için algısal olarak daha
değerli bir ürün ya da hizmeti “değer primi”nin altında bir farklılaştırma maliyetiyle sunma
imkânı tanır. Buna göre müşteri, ürünü satın almak için katlanması gereken fazladan maliyeti,
ürünün olası alternatifleriyle kıyasladığında ürün veya hizmetin gerçek değerinin çok altında
olduğu hissiyatına kapılır (Pearce ve Robinson, 2015: 219).
İşletmeler, farklılaştırma stratejisi uygulayarak rakiplerinden farklı bir şekilde müşteri
beklentilerini yerine getirmekte ve müşterinin ödemeyi taahhüt ettiği fiyatı yukarıya çekerek
bulunduğu sektörün ortalamasının üzerinde getiri sağlayabilmektedir. Bundan dolayı,
işletmelerin farklılaştırma stratejisinin temel hareket noktaları olan müşteri beklentileri,
davranış biçimleri, değer yargıları vb. unsurları kapsamlı olarak analiz etmesi gerekmektedir
(Ülgen ve Mirze, 2013: 262).
Odaklanma stratejisi, yukarıdaki iki ana rekabet stratejisinin farklı pazar platformlarında
(küçük müşteri gruplarına yönelik) uygulanmasını içerir. Porter’e göre odaklanma stratejisinin
ana stratejilere bağlı kalmak koşuluyla iki türü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, düşük
maliyet odak stratejisi, diğeri ise en iyi değer odak stratejisi yahut diğer adıyla odak
farklılaştırma stratejisidir. Maliyet odak stratejisinde mal ve hizmetler küçük bir müşteri
grubuna pazarda en düşük fiyattan sunulurken; en iyi değer odak stratejisinde ise mal ve
hizmetler küçük bir müşteri grubuna pazarda en iyi fiyat / değer olarak sunulmaktadır. Her iki
stratejinin de küçük pazarları hedef aldığı görülmektedir (Torlak, 2013: 432).
Rekabetin çok şiddetli ve rekabete giren işletme sayısının da fazla olduğu pazarlarda,
özellikle küçük ve orta boy işletmelerin rekabeti uzun süreli sürdürebilmeleri kolay olmamakta
ve rekabet avantajı elde edememektedirler. Bu durumda olan işletmeler için önemli bir açılım
sağlayan odaklanma stratejileri, pazarı daraltarak çok farklı beklentilere sahip olan müşterilere
mal ya da hizmet götürerek bir anlamda rekabeti engelleyebilmekte yahut azaltarak konumlarını
güçlendirebilme imkânı sunmaktadır (Ülgen, Mirze, 2013: 265).

2.2.2.3. Temel Rekabet Stratejilerine Uygun İnsan Kaynakları
Yönetimi Fonksiyonları
Stratejik insan kaynakları yönetimini klasik insan kaynakları yönetimi anlayışından
ayıran en önemli farklılığın işletmelerin temel stratejilerine ve vizyonlarına uygun bir şekilde
fonksiyonlarını yerine getirmesi olduğundan daha önce de bahsedilmişti. İşte yukarıda ana
hatlarıyla ifade edilen stratejik tercihler, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının
şekillenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla maliyet liderliği stratejisini uygulama kararı alan
bir işletme ile farklılaşma stratejisini kendine uygun gören bir başka işletmenin aynı
perspektifte insan kaynakları yönetimi uygulamalarını yerine getirmeleri mümkün değildir.
Yukarıda ana hatlarıyla anlatılan stratejilerin işletmelerde gerekli kıldığı beceriler, kaynaklar
ve organizasyon yapıları hakkında aşağıdaki tabloda bilgi verilmiştir.
Tablo 2.1: Karşılaştırmalı Temel Rekabet Stratejileri
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GENEL STRATEJİ

Maliyet Liderliği

Farklılaştırma

GENEL OLARAK
GEREKLİ OLAN
BECERİLER VE
KAYNAKLAR
 Sürekli sermaye yatırımı ve
sermayeye erişim,
 İşlem
mühendisliği
becerileri,
 Üretim
kolaylığı
için
tasarlanmış ürünler,
 Düşük maliyetli dağıtım
sistemi.

GENEL
ORGANİZASYONEL
GEREKLİLİKLER
 Sıkı maliyet kontrolü,
 Sık, ayrıntılı kontrol raporları,
 Yapılandırılmış organizasyon
ve sorumluluklar,
 Kesin
sayısal
hedeflere
ulaşılmasına bağlı teşvikler.

 Güçlü pazarlama becerileri,  Ar&Ge, ürün geliştirme ve
pazarlama
fonksiyonları
 Ürün mühendisliği,
arasında güçlü koordinasyon,
 Yaratıcı yetenek,
 Güçlü temel araştırma  Sayısal ölçüler yerine öznel
ölçüler ve teşvikler,
yetenekleri,
 Kalite
ve
teknolojik  Üstün nitelikli işçileri, bilim
adamlarını
veya
yaratıcı
yeterlilikte
kazanılmış
kişileri çekecek rahat ve hoş
kurumsal ün,
bir ortam.
 Sektörde uzun bir geçmiş
veya diğer işlerden elde
edilmiş benzersiz beceriler
kombinasyonu,
 Kanallarla güçlü iş birliği.

 Yukarıdaki
politikaların,  Yukarıdaki
politikaların,
belirli bir stratejik hedefe
belirli bir stratejik hedefe
yönelmiş kombinasyonu.
yöneltilmiş kombinasyonu
Kaynak: Özlem Çetinkaya (2006), “Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesinde Portföy Analizi
ve TARİŞ Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 8 / 3, s. 62.
Maliyet liderliği stratejisini kendisine temel alan bir işletmenin müşterilerinin temel
nitelikli ihtiyaçlarını karşılama önceliği ve bu anlamda üretim maliyetlerini düşürmeye çalışan
bir ar-ge ekibi bulunmaktadır. Sıkı maliyet kontrolü altında büyük ölçekli ve sermaye yoğun
bir üretim tarzıyla sürdürülebilir sermayeye erişme hedefi güden maliyet liderliği stratejisine
sahip işletmeler, üretim kolaylığı için tasarlanmış ürünler, düşük maliyetli dağıtım sistemi,
büyük miktarda satın almalar, büyük indirimler, düşük faizlerle çalışma sistematiğine sahiptir.
Emeğin yoğun denetim altında tutulması, çalışanlar ve makineler ile ilgili olarak ayrıntılı
kontrol raporlarının istenmesi, kesin sayısal hedeflere ulaşılmasını sağlayacak teşvik sisteminin
uygulanması, aşırı ayrıntılandırılmış ve yapılandırılmış örgüt ve sorumluluklar maliyet liderliği
stratejisini tercih eden işletmelerin diğer önemli çalışma biçimleridir.
Odaklanma
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Maliyet liderliği stratejisi izleyen bir işletmenin insan kaynakları planlaması
fonksiyonunu etkin ve verimli üretim üzerinden şekillendirmesi; dolayısıyla katı ve sorumluluk
/ yetki alanları kesin çizgilerle ayrılmış iş tanımlarını tercih etmesi gerekmektedir. Aynı
zamanda ayrıntılı bir çalışma planının hazırlanmasında özellikle insan kaynaklarının ortaya
koyabileceği yetkinlikler açısından üretim departmanına yardımcı olması gerekmektedir.
Maliyet liderliği stratejisi, insan kaynakları yönetiminin işgören bulma ve seçme
sürecini de doğrudan etkilemektedir. Buna göre maliyet liderliği stratejisi güden bir işletmenin
insan kaynakları yönetimi departmanı, teknik nitelikli personeli bulma, seçme ve yerleştirme
üzerine ağırlık verecektir. Bu anlamda içsel aday toplama süreci ön plana çıkacak ve kimin işe
alınacağına dair karar, formel süreçler sonrasında insan kaynakları departmanı tarafından
verilecektir.
Maliyet liderliği stratejisini takip eden işletmelerin çalışanlarının teknik nitelikli
personel yapısına dayanıyor olması, eğitim yönetiminin de belirgin bir tarzda ilerlemesine
neden olmaktadır. Buna göre, eğitimlerin ağırlıklı olarak bireysel mesleki eğitimlere, spesifik
görev özellikli teknik eğitimlere kaydığını ve ağırlıklı olarak işbaşı eğitim yöntemlerinin
uygulandığını söylemek mümkündür. Üretim biçiminin aşırı uzmanlaşmaya dayalı olmasından
ötürü çalışanların kariyer planlamalarına yapılacak etkinin kapasitesi de düşük olmaktadır. Bu
noktada genellikle sadece çalışanın yürüttüğü esas işle ilgili yeteneklerinin geliştirilmesine
sınırlı destek verilmektedir.
İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini tercih etmeleri durumunda performans
değerlendirme ve ücret ödeme sistemlerinde de önemli farklılaşmalar meydana gelmektedir.
Buna göre, ücret ödemelerinin ağırlıklı görev bazlı ve sabit ödeme şeklinde gerçekleştirildiği,
yeteneklerden ziyade kıdemin daha fazla ağır bastığı bir yapıdan bahsetmek mümkündür.
Performans değerlendirme sürecinde ise, sıklıkla yapılan ve düzenli bir performans
değerlendirme prosedürünün olduğunu, kısa dönemli sonuçlara odaklanan ve bir kontrol aracı
olarak kullanıldığını ve büyük ölçüde gözetmenin kontrolünde bir değerlendirmenin yapıldığını
söylemek mümkündür.
Farklılaştırma stratejisini tercih eden işletmeler ise farklı ürün ya da hizmet talep eden
müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması için pazarda rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışırlar.
Bu doğrultuda güçlü pazarlama yeteneklerine sahip olmak için çaba gösterir ve ürün ya da
hizmetlerinde farklılaşabilmek için ar-ge faaliyetlerine, tasarım çalışmalarına ve ürün
mühendisliğine büyük önem verirler. Bu strateji eğiliminde olan işletmeler, gayri maddi
varlıkları çok önemserler. Bu bağlamda markalaşabilmek onlar açısından büyük bir hedef iken
kurumsal itibarlarını, müşteri nezdindeki güvenilirliklerini ve saygınlıklarını önemser ve bu
çerçevede etkin bir itibar yönetimi gerçekleştirirler. Yetenek yönetimi uygulamalarına yer verir
ve yüksek vasıflı işgücünü cezbedecek, onları işletmeye çekebilecek ve sonrasında elde
tutabilecek bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırlar. Farklılaştırma stratejisini benimseyen
işletmelerin yaratıcı buluşçuluğa önem verdiğini ve bunun yöneticileri ve çalışanları tarafından
da desteklendiğini, esnek çalışma kapasitesini içselleştirdiğini söylemek mümkündür.
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Farklılaştırma stratejisine sahip olan bir işletmenin insan kaynakları yönetimi
departmanının da bu işleyişe değer katabilmek amacıyla fonksiyonel destek olması
gerekmektedir. Bu açıdan insan kaynakları planlamasının yenilikçilik, buluşçuluk, katma değer
yaratma, fikir katma gibi esnek ve geniş görev sınıflandırmaları şeklinde olması gerektiği
söylenebilir. Çok katı iş tanımlarının yapıldığı ve aşırı uzmanlaşmanın olduğu işletmelerde yeni
fikirlerin ortaya çıkması yahut buluş mahiyetinde birtakım inovasyonların yapılması mümkün
olmayacaktır.
Farklılaştırma stratejisini benimseyen işletmelerin işgören bulma ve seçme sürecinde
ağırlıklı olarak dışsal aday toplama tercihinde bulundukları bilinmektedir. Buna göre seçme
kararını çoğu zaman gözetimciler vermekte ve kurum kültürü ile adayın uyumunun ne düzeyde
olduğu ön plana çıkmaktadır. İşe alım sürecinin genellikle informel yollarla gerçekleştirildiği
görülmektedir. Buluşçuluk ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı bu stratejiyi benimseyen
işletmeler, kişi bazlı mesleki ve teknik eğitimlerden ziyade, takım bazlı veya çapraz fonksiyonel
eğitimler verdirirler. Bu eğitimlerin çoğu zaman iş dışında eğitim yöntemleri olduğu ve
içeriklerinin de yeni fikir, ürün ya da hizmet geliştirme üzerine tasarlandığı söylenmelidir.
Bununla birlikte özellikle takım çalışmasını cezbedecek iş dışı eğitim yöntemlerini
benimsemeleri, işletmenin grup aklı modeline yaklaşmasına zemin yaratmaktadır.
İşletmelerin farklılaştırma stratejisini tercih etmeleri durumunda, performans
değerlendirme genellikle kişiye özgü nitelikler taşımakta, geliştirici bir araç olarak
kullanılmakta, çok yönlü değerlendirmelere konu olmakta ve değerleme için çoklu girdiler
kullanılmaktadır. Ücret yönetiminde ise, değişken ödeme ve bireysel bazlı ödeme sistemlerinin
genellikle tercih edildiğini ve performans sonuçlarının ödemeye yansıdığını belirtmek
gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak stratejik insan kaynakları yönetimi ile ne anlatılmak
istendiğine dair geniş bir bakış açısı yaratılmıştır. Bu bahiste, stratejik insan kaynakları
yönetiminin işletmenin temel stratejilerine uygun, bütünleşmiş insan kaynakları yönetimi
uygulamalarını kapsadığı anlaşılmıştır. Buna göre, acımasız rekabet ortamı içerisinde ayakta
durmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak isteyen işletmelerin stratejik yönetim
enstrümanlarını devreye sokmaları gerektiği ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesinin de
insan unsuruna yapılan yatırım olduğu anlaşılmıştır.
Stratejik insan kaynakları yönetiminin genel çerçevesi çizilirken bir taraftan stratejik
insan kaynakları yönetiminin olmazsa olmaz aşamaları hakkında; öte yandan da stratejik insan
kaynakları yönetiminin karar alanları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Buna göre,
stratejik insan kaynakları yönetiminin aşamaları; işletmenin temel stratejisinin tespiti,
stratejilerin uygulamaya taşınması, stratejik konumlandırmanın yapılması, kritik insan
kaynakları konularının belirlenmesi ve insan kaynakları yönetimi stratejilerinin
uygulanmasıdır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin önemli karar alanları ise kadrolama,
geliştirme, ödül yönetimi ve yönlendirme olarak gösterilmiştir.
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Uygulamalar
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayan Bay A, hayattaki en büyük isteği olarak
kurumsallaşmış bir firmanın insan kaynakları departmanında çalışmak için pek çok işletmeye
iş başvurusunda bulunmuştur. Bu işletmelerden biri de Türkiye çapında tanınmış bir gıda
işletmesidir. İş başvurusu yaptıktan yaklaşık 2 ay sonra gıda firması tarafından ön mülakata
davet edilen Bay A, kendisine yöneltilen alan uzmanlık sorularında çok başarısız olmuştur.
Sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir:
Diyelim ki, sizi aldık. Rakiplerinizden farkınız nedir?
Türkiye’de gıda sektöründe bizim firmamızın haricinde hangi firmalar hakkında bilgiye
sahipsiniz?
Gelişmiş ekonomiler ile Türkiye’yi gıda sektörü açısında karşılaştırmalı bir şekilde
analiz ediniz?
Sizce müşterilerimizin bizi tercih etmeme nedenleri neler olabilir?
Sizce işletmemizin en güçlü ve güçsüz yanları neler olabilir?
İşletmemize dış çevreden yönelebilecek fırsatlar neler olabilir?
İşletmemize dış çevreden gelebilecek tehditler neler olabilir?
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Uygulama Soruları
1) Bay A’nın kendisine yöneltilen sorularda başarısız olmasının nedenlerinden biri de
yeterli oranda stratejik düşünememek olabilir mi? Neden?
2) Bay A’ya yöneltilen sorular ağırlıklı olarak hangi çevresel faktörlere yönelmiştir?
3) Bayan A’nın bundan sonra gireceği herhangi bir işe alım mülakatında başarılı
olması için gidermesi gereken eksiklikleri neler olabilir? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi “işletmenin varoluş nedenini” gösterir?
a) Misyon
b) Vizyon
c) Strateji
d) Taktik
e) Politika
2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmenin gelecekte olmak istediği yeri niteler?
a) Misyon
b) Vizyon
c) Strateji
d) Taktik
e) Politika
3) Strateji kavramının yönetim alanında kullanılmaya başlanması hangi döneme denk
gelmektedir?
a) 21. yüzyılın ikinci yarısı
b) 20. yüzyılın ikinci yarısı
c) 1980 sonrası
d) 19. yüzyılın son çeyreği
e) 19. yüzyılın ikinci yarısı
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4) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş (yakın dış çevre) çevresindeki unsurlarından
biri değildir?
a) Müşteriler
b) İkame ürünler
c) Teknolojik gelişmeler
d) Rakipler
e) Tedarikçiler
5) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel (uzak dış çevre) çevresindeki
unsurlarından biri değildir?
a) Uluslararası çevre
b) Sosyo-kültürel çevre
c) Ekonomik çevre
d) Demografik çevre
e) Müşteri çevresi
6) Stratejik insan kaynakları yönetimi dendiğinde ne anlıyorsunuz? Tartışınız.
7) İşletmenin temel stratejisi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki ilişkiyi
detaylarıyla anlatınız.
8) Misyon, vizyon, taktik ve politika ne demektir? Aralarındaki farklılıkları da
belirterek açıklayınız.
9) Stratejik insan kaynakları yönetiminin uygulama aşamaları nelerdir? Bilgi veriniz.
10) Stratejik insan kaynakları yönetiminin önemli karar konuları nelerdir? Bilgi veriniz.
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) c, 5) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


İnsan kaynakları yönetimi açısından iş analizinin önemini açıklayacağız.



İş analizini yöntemlerini öğreneceğiz.



İş analizi çıktılarının hangi amaçlarla kullanabileceğini tartışacağız.



İş tanımının nasıl hazırlandığını açıklayacağız.



İş gerekliliklerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş analizi, insan kaynakları yönetimi sistemi açısından neden önemli bir role
sahiptir?
2) İş analizi çalışmaları sonunda ne tür veri ve bilgilere ulaşılır?
3) İş tanımlarının organizasyon yönetimi ve tasarımındaki rolü nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Analizi

İş analizinin tanımı, iş analizi
verileri, iş analizi yöntemleri
ile iş tanımının niteliğini
öğrenmek

Metinler, açıklamalar ve
örneklerle konunun daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Beceri



İş pozisyonu



İş analizi



İş gerekleri



İş tanımı



Kişilik özellikleri



Kritik vaka



Mülakat



Vasıf



Yetkinlik
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Giriş
Bir sonuç işlemi olmaktan ziyade, sonuç verici diğer İK uygulamalamarının yürütülmesi
için temel araç olan iş analizi, işin nitelikleri bakımından çalışma ile ilgili önemli bilgileri
toplayabilmek amacıyla uygulanan kararlı ve sistematik bir süreçtir. İş analizini yürütecek olan
kişi ya da grup, ilk olarak analiz edilecek işler hakkında bilgi toplamaya çalışır. Elde edilen
bulguların yeterliliğine inanıldığında bu verilerden hareket ederek analizi yapılacak olan işin
kısa, açık ve anlaşılır biçimde tarifi yapılır. Söz konusu olan bu tarif, işletme içerisindeki
kademelerin tümünde kendisine kullanım alanı bulacak şekilde değerlendirilir. Bu sayede
yöneticilerin verecekleri stratejik kararlarda daha objektif olmaları sağlanır. İş analizinin en
önemli yönü ise kullanıldıkça art arda bir değer ifade etmesidir.
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3.1. İş Analizinin Niteliği
3.1.1. Tanımı
Bir organizasyonda çok sayıda ve farklı nitelikte (yüksek vasıflıdan vasıfsıza kadar) iş
pozisyonu bulunur. İnsan kaynakları uzmanı, sekreter, işçi, özlük personeli, muhasebe
personeli, finans uzmanı, ofis boy, temizlik elemanı ve güvenlik görevlisi bu pozisyonlardan
bazılarıdır. Organizasyonun bu pozisyonların sorumluluklarını tanımlaması gerekir. Bu amaçla
kullanılacak yöntem iş analizidir.
Öte yandan iş analiziyle pozisyonların çalışma koşulları, performans standartları ve
kullandıkları iş araçlarına ilişkin veriler derlenir. Ayrıca iş gerekleri, iş analizi sürecinde
edinilen verilerle hazırlanır (Dessler, 2002: 60). Nihayet, iş analizi çalışmasıyla
organizasyondaki yatay ve dikey ilişkiler de tanımlanır (Pynes, 2008: 150).

3.1.2. İş Analizi Verileri
İş analizi, bir veri toplama sürecidir. Bu süreçle her pozisyona ilişkin detaylı bilgiler
derlenir. Bu bilgiler arasında, sorumluluklar, fiziksel davranışlar, performans standartları, işin
yapısı, iş ekipmanları ile iş gerekleri bulunur.

3.1.2.1. İş Aktiviteleri, Görevler ve Sorumluluklar
İş aktivitesi, bir iş pozisyonunun bölünebilecek en küçük birimidir. Örneğin, özlük
personeli için sigorta girişinin yapılması, bir iş aktivitesidir. Görev, bir dizi iş aktivitesinden
oluşan bir faaliyeti tanımlar. Söz gelimi, işe giriş işlemleri, iş sözleşmesinin imzalanması,
evrakların toplanması, sigorta girişinin yapılması ve özlük dosyasının hazırlanması gibi birçok
aktiviteden oluşur. Sorumluluk ise bir pozisyonun oluşturulma gerekçesi olan bir veya daha
fazla görevden oluşur. İşe giriş işlemleri, işten çıkış işlemleri veya izin işlemleri özlük
personelinin sorumluluklarıdır.
İş analizi, öncelikle bir pozisyonun iş aktivitelerinin, görevlerinin ve sorumluluklarının
belirlenmesini sağlar. Veriler, aynı zamanda, çalışanın her aktivite, görev veya sorumluluğu
nasıl, neden ve ne zaman yaptığına ilişkin bilgileri de içerir (Dessler, 2002: 60).

3.1.2.2. Fiziksel Davranışlar
İş analizi ile ağırlık kaldırma, uzun mesafeleri yürüme, gözlem, konuşma, iletişim, karar
verme ve raporlama gibi fiziksel davranışlara ilişkin bilgilerin de toplanması gerekir (Uyargil,
1996: 32).

3.1.2.3. Performans Standartları
İş analizi, performans standartlarının (aktivite, görev ve sorumlulukların nicel veya nitel
çıktısı) tespit edilmesine yardımcı olur. Bu standartlar performans yönetimi sisteminde
kullanılır.
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3.1.2.4. İş Ekipmanları
İş analizi ile sorumlulukların gerçekleştirilmesinde kullanılan makineler (torna, kaynak
makinesi gibi), iş araçları (bilgisayar, faks, projeksiyon gibi), aletler (çekiç, delgeç, makas gibi)
ve iş gereçleri (kullanılan girdiler) iş ekipmanlarına ilişkin bilgiler de derlenir.

3.1.2.5. İşin Yapısı
İşin yapısı; pozisyonun fiziksel çalışma koşulları ve iş programı gibi bilgileri kapsar.

3.1.2.6. İş Gerekleri
İş analizinde toplanan bilgiler, pozisyonda istihdam edilecek kişide aranacak niteliklerin
tanımlanmasında kullanılır. İş gerekleri, eğitim düzeyi, sertifikalar, mesleki bilgiler,
yetkinlikler, beceriler, deneyim ve kişilik özelliklerini (yatkınlıklar, fiziksel ve karakter
özellikleri gibi) kapsar (Dessler, 2002: 60).

3.2. İnsan Kaynakları Fonksiyonlarıyla İlişkisi
İş analizi, insan kaynakları fonksiyonlarının oluşturulması için gerekli verilere
ulaşılmasını sağlayan önemli bir araç niteliğindedir. İş analizi çıktıları, öncelikle iş tanımı ve iş
gerekleri gibi önemli dokümanların hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca tedarik, seçme, eğitim,
performans yönetimi, ücretlendirme ile iş sağlığı ve güvenliği gibi fonksiyonların tasarımı için
iş analizi verilerine ihtiyaç duyulur (Siddique, 2004: 220).

3.2.1. Bulma ve Seçme
İş analizinin tedarik ve seçme kriterlerinin tanımlanmasında belirleyici bir rolü vardır.
Pozisyonun sorumlulukları, kullanılan araçlar, fiziksel davranışlar, iş araçları ve iş gerekleri
gibi iş analizi ile edinilen bilgiler, adaylarda aranacak kriterlerin tanımlanmasında kullanılır
(Pynes, 2008: 150).

3.2.2. Performans Yönetimi
Performans yönetim sistemi, hedef ve yetkinlikler gibi performans ölçütleri gerektirir.
Performans hedefleri, pozisyonun sorumlulukları, yetkinlikler ise iş gerekleri dikkate alınarak
tanımlanır (Pynes, 2008: 151).

3.2.3. Kariyer Yönetimi ve Eğitim
İş gerekleri, kariyer yönetimi basamaklarının oluşturulmasında kullanılır (Pynes, 2008:
151). İş gerekleri, eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi için de gereklidir (Dessler, 2002: 60).
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3.2.4. Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi, hem çevresel hem de iş pozisyonundan kaynaklanabilecek
tehlikeleri öncelikle tespit etmeyi, daha sonra bu tehlikeleri elimine etmeyi veya kabul edilebilir
bir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir iş sağlığı ve güvenliği fonksiyonudur. İş analizi; risk
değerlendirmesi için gerekli olan pozisyonun fiziksel gereklilikleri, kullanılan iş araçları ve
çalışma ortamı gibi verilerin derlenmesini mümkün kılar (Pynes, 2008: 151).

3.2.5. Ücretlendirme Sistemi
Ücretlendirme, iş gerekleriyle doğrudan ilişkili bir fonksiyondur. Pozisyonun ücret
değerini belirlemede kullanılan işin zorluk derecesi, önemi, deneyim süresi, gerektirdiği fiziksel
ve zihinsel çaba gibi faktörlere iş analizi ile ulaşılır (Dessler, 2002: 60).

3.2.6. İş Tasarımı
Amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için organizasyonun örgütlenmesi gerekir.
Örgütlenme, fonksiyon bazlı yapılır. Bu amaçla ilgili iş pozisyonlarının bir araya getirilmesi
gerekir. İş analizi, pozisyonlar arasındaki ilişkinin niteliğini anlamayı sağlar, bu da örgütsel
tasarıma yardımcı olur. Zamanla içsel ve dışsal faktörlerin etkisiyle iş pozisyonlarının
kapsamının değişmesi, organizasyonun yeniden yapılanmasını gerektirebilir. İş analizi, bu
değişimi izlemeyi kolaylaştırır (Pynes, 2008: 151).

3.3. İş Analizi Yöntemleri
Mülakat, anket, yapılandırılmış kontrol listesi, gözlem, günlük iş kayıtları ve kritik vaka
tekniği iş analizi için kullanılabilecek yöntemlerdir. Ayrıca birden fazla metodu bir arada
kullanmak mümkündür.

3.3.1. Mülakat
Mülakat, işi gerçekleştiren çalışan, ilk amir ve gerekirse üst amirle görüşme yapılarak
iş analizinin gerçekleştirilmesi yöntemidir (Pynes, 2008: 154). Mülakat yönteminde genellikle
bir analiz formu kullanılır. Analiz formu, görüşmelerin daha sistematik yapılmasını ve her
pozisyon için aynı verilerin toplanmasını sağlar.
Mülakat, iş analizinin en yaygın yöntemlerinden biridir. Göreceli olarak basit ve kolay
bir veri toplama yöntemi olması mülakatın avantajları yönlerini ifade eder.
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Doküman No
ELMA REKLAM
İŞ ANALİZİ MÜLAKAT FORMU

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Revizyon No

Kabul Tarihi
Sayfa No

1. ORGANİZASYONEL VERİLER
1.1. İşin Unvanı
1.2. Bağlı Olduğu Birim
1.3. Bağlı Olduğu Amirin Unvanı
2. İŞİN KAPSAMI:
2.1. Sorumluluklar (Bu iş kapsamında gerçekleştirilen iş aktiviteleri ve görevler)
1.
2.
3. İŞ GEREKLERİ (Bu işin için gereksinim duyulan eğitim düzeyi, yetkinlikler, deneyim ve kişilik özellikleri
belirtilmelidir)
1.
2.

Buna karşılık mülakat yöntemi, bazı dezavantajlara da sahiptir. Bilginin tahrifatı en
önemli problemdir. Tahrifat, soruların yanlış anlaşılmasından veya ifade edilen bilgilerin
gerçek dışı olmasından kaynaklanabilir. Özellikle ücret kademlerinin düzenlenmesi amacıyla
yapılan iş analizi çalışmalarında bu tür girişimler artabilmektedir (Dessler, 2002: 64).

3.3.2. Anket
Anket, çalışanın pozisyonuyla ilgili açık (yapılandırılmamış) veya kapalı uçlu
(yapılandırılmış) bir dizi sorudan oluşan bir formu doldurması ile gerçekleştirilen bir yöntemdir
(Pynes, 2008: 154).
Anket formu çok sayıda iş pozisyonu için bilgi toplamanın en hızlı yoludur. Ayrıca
yüzlerce çalışanla mülakat yapılmasına kıyasla daha az maliyetlidir. Buna karşılık, bir anket
formunun geliştirilmesi ve test edilmesi (özellikle tüm çalışanların soruları anlayabileceği bir
formata ulaşmak) maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir (Dessler, 2002: 67).
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ELMA REKLAM

Doküman No

İŞ ANALİZİ ANKET FORMU

Revizyon No

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Kabul Tarihi
Sayfa No

1. POZİSYONUN KİMLİĞİ
1.1. İşin Unvanı
1.2. Bağlı Olduğu Birim
1.3. Bağlı Olduğu Amirin Unvanı
2. POZİSYONUN NİTELİĞİ
2.1. Eğitim Düzeyi
Yaptığınız işin gereği olan eğitim düzeyini ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz.
(1) Genel Lise

(2) Meslek Lisesi

(3) Ön Lisans

(4) Lisans

2.2. Deneyim Düzeyi
Yaptığınız işin gereği olan deneyim süresini ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz.

(1) Deneyim gerekemez

(2) 6 aydan az

(3) 6-12 ay

(4) 12 aydan
fazla

(3) Masa başında

(4) Ayakta

(3) Gürültülü

(4) Sıcak

2.3. İşin Yapıldığı Yer
İşin niteliğini tanımlayan uygun şıkları işaretleyin.
(1) Çoğunlukla İçerde

(2) Çoğunlukla Dışarıda

2.4. Çevresel Koşullar
Yaptığınız işin koşullarını niteleyen şıkları işaretleyin.
(1) Kirli

(2) Tozlu

2.5. İş Güvenliği Riski
Yaptığınız işin taşıdığı iş güvenliği tehlikelerini niteleyen şıkları işaretleyin.

(1) Mekanik

(2) Elektriksel

(3) Kimyasal

(4) Ergonomik
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3.3.3. Gözlem
Gözlem, analiz edilen pozisyonun izlenmesi yoluyla veri toplanması yöntemidir. Bu
metot, özellikle gözlemlenebilir fiziksel aktiviteler söz konusu olduğunda uygulanabilir
(örneğin montaj işlemleri, kasiyer işlemleri gibi). Buna karşılık, bilişsel aktiviteler içeren bir
pozisyonun (hukukçu, tasarım mühendisi gibi) analizinde gözlem yöntemini uygulamak
güçleşmektedir. Ayrıca nadiren gerçekleştirilen bazı önemli sorumluluklara sahip olan
pozisyonlar (örneğin bir hemşirenin karşılaştığı acil durumlar) için gözlem yöntemi yetersiz
kalır. Nihayet, gözlemlenen çalışanın bu durumdan etkilenerek normalde yaptığından daha
farklı işler yapması da mümkündür (Dessler, 2002: 67).

3.3.4. Yapılandırılmış Kontrol Listesi
Yapılandırılmış kontrol listesi, anketin başka bir versiyonudur. Çalışan ve amire kontrol
listesinde yer alan sorulara yanıt vermesi istenir. Daha sonra pozisyonla uyumlu yanıtlar kontrol
edilir (Dessler, 2002: 60).

3.3.5. Günlük İş Kayıtları
Bu yöntemde çalışandan işle ilgili işlemlere ve bunların sürelerine ilişkin günlük
kayıtlar tutması istenir (Pynes, 2008: 157). Daha sonra bu kayıtlardan hareketle iş analizi
verileri derlenir. Bu yöntem görece kolay olmakla birlikte, uzun bir süre gerektirebilir. Ayrıca
çalışan tarafından tutulan kayıtların hatalı olması analizin etkinliğini sınırlayabilir.

3.3.6. Kritik Vaka Tekniği
Kritik vaka tekniği, bir iş pozisyonunun davranışsal boyutlarını tanımlamak amacıyla
kullanılır. Kritik vaka tekniğinde öncelikle iş performansını yansıtan davranışsal olaylar
toplanır. Bu davranışlar, daha sonra işin boyutları kapsamında gruplandırılır. Söz gelimi,
müşterilerle ilişkiler, mal siparişi vermek ve nakit dengesini sağlamak bir perakende iş
pozisyonunun boyutlarıdır. Kritik vakalar listesi, pozisyonla ilişkili davranışların
tanımlanmasını sağlar. Örneğin müşterilerle ilişkiler boyutu açısından beklenen davranış,
müşterinin aradığı bir ürünü reyonda bulamadığı yönündeki şikâyeti karşısında çalışanın
kendisiyle reyona giderek ürünü bulmasına yardımcı olmasıdır (Gomez-Mejia, Balkin, and
Cardy, 2011: 70).
Kritik vaka tekniği kapsamında toplanan veriler dört niteliğe sahip olmalıdır: Spesifik
olmalı, işe ilişkin gözlemlenebilir davranışlara odaklanmalı, davranışın gerçekleştiği yapıyı
tanımlamalı ve davranışın sonuçlarını göstermelidir (Pynes, 2008: 157).
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YAPILANDIRILMIŞ KONTROL LİSTESİ İŞ ANALİZİ FORMU
I. Açıklama:
II. Bölümdeki iş aktiviteleri, görevleri ve sorumlulukları değerlendirirken aşağıdaki üç kriteri kullanınız.
(1) Sıklığı tanımlamak için A kriterini kullanın.
(2) Önemini tanımlamak için B kriterini kullanın.
(3) Mesleki bilgiyi tanımlamak için C kriterini kullanın.
A Sıklık

B Önemlilik

C Bilgi

(0) Hiçbir zaman

(0) Uygun değil

(0) İş için gerekli değil

(1) Nadiren

(1) Önemli değil

(1) Yeni başlayanlar için gerekli

(2) Bazen

(2) Biraz önemli

(2) Yeni girenler için gerekli değil
işte öğrenilebilir.

(3) Genellikle

(3) Önemli

(4) Çoğunlukla

(4) Çok önemli

II. İş Aktiviteleri, Görevler ve Sorumluluklar
Açıklama: Değerlendirmede A (sıklık 0-4), B (önemlilik 0-4) ve C (bilgi 0-2) kriterlerini kullanınız.
(1) El yazısı ile alınmış notları bilgisayara aktarmak.
(2) Öğrencilere, öğretim üyelerine, personele, başvuru yapanlara ve üçüncü kişi ya da kurumlara mektup
yazmak.
(3) Envanter veya bütçe raporları yazmak.
(4) Aylık durum raporları yazmak.
(5) Genel ofis formlarını yazmak (satınalma talepleri, talimatlar, seyahat harcırahları, çıktı talepleri gibi).
(6) Öğretim üyelerinin programlarını, dokümanlarını ve sınav sorularını yazmak.
(7) Mektup ve notlar hazırlamak.
(8) Tüm yazışma ve raporları tashih etmek.
(9) Amirin müsvedde veya taslaklarını yazmak veya gözden geçirmek.
(10) Dokümanları gözden geçirerek yayına hazırlamak.
(11) Yazım, grafik ve tablo formatlarını hazırlamak.
(Pynes, 2008: 156).
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3.3.7. Karma Yöntem
İş analizinin amacına bağlı olarak yukarıda açıklanan yöntemlerin birkaçını bir arada
kullanmak mümkündür. Gözlem ve mülakatı birlikte kullanmak yaygın bir yaklaşımdır. İlk
aşamada personel çalışırken gözlemlenebilir. Bu aşamada iş aktivitelerini not alan uzman, daha
sonra çalışanla mülakat yapar. Gözlem sürecinde anlaşılmayan hususlar veya uzmanın
gözlemleyemediği bilgiler mülakat aşamasında ele alınır (Dessler, 2002: 67).

3.4. İş Analizi Sürecinin Dizayn Edilmesi
İş analizi sürecinin dizaynında bazı hususların gözetilmesi gerekir. Bunlar arasında
yöntem tercihi, analizin amacı, proje ekibi, çalışanların tutumu, pozisyonların niteliği, lokasyon
ve görüşme sayısı ile analiz dönemi ön plana çıkan faktörlerdir.

3.4.1. Analizin Amacı
İş analizi verilerinin niteliği, kullanıldığı amaca göre farklılaşır. Söz gelimi, iş analizi,
seçme ve terfi kriterleri ile eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması amacıyla yapılacaksa deneyim
ve beceri gereksinimine ilişkin verilerin derlenmesi gerekir. Performans hedeflerinin
belirlenmesinde ise sorumluluğa ilişkin verilere ihtiyaç duyulur (Milkovich and Newman,
2004: 87).

3.4.2. Proje Takımı
İş analizi süreci, kolektif bir çabayı gerektirir. Sürecin başarısı, iş yerindeki herkesin bu
çalışmalara katılımına bağlıdır. Sınırlı sayıdaki uzmanın yer aldığı bir proje takımı, bu katılımı
sağlamayacaktır. Bu nedenle çapraz fonksiyonlu bir proje ekibinin oluşturulması gerekir.
Çapraz fonksiyonlu ekip, işletmenin farklı birim veya fonksiyonel alanlarından temsilcilerin
katıldığı bir proje takımını ifade eder. Amaç, iş analizi çalışmalarını organizasyonun bütününe
yaymak ve projenin yol açabileceği şüpheleri önlemektir. Çapraz fonksiyonlu proje takımı,
yapılan çalışmalarla ilgili farklı görüş ve perspektiflerin sürece dâhil edilmesine olanak sağlar.
Ayrıca, proje çalışmalarına gösterilecek muhtemel dirençler bu sayede önlenebilir.

3.4.3. Çalışanların Tutumu
İş analizi, çalışanların değil işlerin değerlendirildiği bir süreçtir. Sürecin etkinliği ilgili
kişilerin katılımıyla sağlanabilir. Özellikle sorumluluklar, iş araçları ve çalışma koşullarının
öğrenilmesinde en önemli bilgi kaynağı çalışandır. Bu nedenle çalışanın analiz sürecine uygun
şekilde katılımı sağlanmalıdır (Roughton and Crutchfield, 2007: 11).
Kimi durumlarda çalışan, görüşmeyi yapan uzmanın kendisini değerlendirdiğini
düşünerek sorumluluklarını abartabilmektedir. Özellikle iş analizinin niyeti konusunda kuşku
duyan çalışanların bu tür davranışlar sergilemesi mümkündür.
Öte yandan çalışanın tutumunu etkileyebilecek faktörler de dikkate alınmalıdır.
Amirlerin iş analizi görüşmelerini sabote etmeye veya domine etmeye dönük girişimleri
76

olabilmektedir. Görüşmelere katılan çalışan, açıklamalarının duyulmasından endişe
edebilmektedir.
Bu sorunları aşmak için yönetimin çalışanları ve amirleri önceden analizin amacı
konusunda bilgilendirmesi uygun olacaktır. Ayrıca bilgilerin birden fazla kaynaktan alınması
uygun olur (Pynes, 2008: 159).

3.4.4. Pozisyonların Niteliği
İş analizi çalışmalarında pozisyonların niteliklerine uygun veri toplama yöntemi
kullanılmalıdır. Örneğin; temizlik elemanı gibi işe alımda okuma ve yazma yetkinliklerinin
aranmadığı pozisyonların analizinde açık veya kapalı uçlu sorulardan oluşan anket yöntemi
uygun olmayabilir. Gözlem ya da mülakat, bu pozisyonun analizi için daha etikli yöntemlerdir.
Buna karşılık, muhasebe ve finans uzmanı pozisyonları gözleme uygun değildir. Bu tür
pozisyonlar işlerini bilgisayar veya telefon kullanarak yaparlar. Bu tür pozisyonlar için
başvuranlardan anket doldurmaları istenebilir, daha sonra mülakat yapılarak bilgiler
netleştirilebilir.
Ayrıca analiz edilen iş pozisyonlarının rutin veya öngörülemeyen sorumluluklar içerip
içermediği dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Bu amaçla ilgili ast ve amirlerle iş
birliğine gidilmelidir.

3.4.5. Lokasyon ve Görüşme Sayısı
Bazı şirketlerde çok sayıda çalışan aynı veya oldukça benzer iş pozisyonunda istihdam
edilebilir. Örneğin; bir markette çok sayıda kişi kasiyer pozisyonunda çalışır. Böyle bir
durumda grup mülakatı ile veriler hızlı ve maliyetsiz bir şekilde toplanabilir (Dessler, 2002:
65). Üretim veya hizmet lokasyonlarının geniş coğrafi alanlara yayıldığı organizasyonlarda ise,
iş analizini gerçekleştirmek çok maliyetli ve zaman alıcı olacaktır. Bu tür sorunlar, uygun iş
analizi (örneğin anket) yönetimiyle aşılabilir.

3.4.6. Çalışma Koşulları
Veri toplamayı güçleştirecek gürültü, ısı veya tehlike içeren çalışma ortamları söz
konusu olduğunda, iş analizi çalışmaları öncesinde iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

3.4.7. Analiz Dönemi
Bir iş pozisyonunun yoğunluğu günün veya haftanın farklı bölümlerinde
değişebilmektedir. Bu yoğunluğa uygun bir çalışma programı planlanmalıdır. Bu amaçla birim
sorumlularıyla ortak hareket edilmelidir.
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3.5. İş Tanımı ve İş Gerekleri
3.5.1. İş Tanımı
İş analiziyle elde edilen veriler, öncelikle iş tanımı ve iş gereklerinin tanımlanması
amacıyla kullanılır. İş tanımı, iş analizi sürecinde toplanan bilgilerin özetlenmiş formatıdır. Bir
diğer ifade ile iş tanımı işin sorumlulukları, çalışma koşulları ve iş gereklerini içeren yazılı
dokümanlardır. İş analizi veri toplama süreci, iş tanımı ise bu verilerin sınıflandırılarak yazılı
metinlere dönüştürülmesi işlemidir.
İş tanımı, çalışanın kendisiyle ilgili beklentileri öğrenmesini sağlayan yönetsel bir araç
niteliğindedir. Ayrıca amir, astıyla ilgili performans standartlarını iş tanımı ile daha kolay
atayabilir.
İş tanımı, ilgili pozisyonun organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkilerini de gösterir.
İş tanımında yer alan “bağlı olduğu amir” başlığı, pozisyonun kime bağlı olduğunu ve
dolayısıyla kimin talimatlarıyla hareket ettiğine işaret eder. Amir aynı zamanda pozisyonun
performans hedeflerinden birinci derecede sorumlu olan kişidir. “Bağlı astlar” başlığı ise,
pozisyonun talimat verebileceği ve performansını denetleyebileceği pozisyonları gösterir. İşin
kodu, örgütsel kademede ilgili iş pozisyonunun konumunu gösterir. Kodun büyümesi
pozisyonun alt kademelerde olduğunu gösterir.
İki farklı iş tanımı türü mevcuttur: Detaylı ve genel. Detaylı iş tanımı, bir pozisyonun
aktivite, görev ve sorumluluklarının ayrıntılı olarak dokümante edildiği formatlardır. Detaylı iş
tanımı, genellikle etkinliğe, denetime ve ayrıntılı iş planlamasına önem veren yönetsel
yaklaşımların bir sonucudur. Bu tür tanımlar, fonksiyonların, birimlerin ve yönetim
kademelerinin belirgin şekilde ayrıldığı bürokratik örgütlenme yapılarında görülür.
Genel iş tanımı ise, yenilikçilik, esneklik ve gevşek iş planlarının bir gereği olarak
geliştirilmiş formatlardır. Genel iş tanımları, çoğunlukla fonksiyon ve yönetim kademeleri
ayrımının belirgin olmadığı yatay örgütsel yapılarda kullanılır (Gomez-Mejia, Balkin and
Cardy, 2011: 72).
Günümüzde yeniden yapılanma gibi çalışmalarla karar alma süreçleri hızlanmakta,
kapsamı genişleyen pozisyonlar uzmanlıklarını yitirmektedir. Tanımlanmış aktivite, görev ve
sorumluluklarla sınırlı bir çalışma anlayışı, dönüşme eğilimindedir. Bunun bir sonucu olarak
genel iş tanımları geleneksel detaylı iş tanımlarının yerini almaktadır (Dessler, 2002: 65).
İş tanımının hazırlanmasında en önemli veri kaynağı iş analizidir. Ayrıca Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun mesleklere ilişkin tanımları da iş tanımlarının hazırlanmasına yardımcı
olabilir. Kurum’un hazırlamış olduğu şablon tanımlar, organizasyonun ihtiyacına uyarlanarak
(işletmeye özgü görevler tanıma eklenebilir, olmayanlar çıkarılabilir) kullanılabilir.
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3.5.2. İş Gerekleri
İş gerekleri, işe alınacak adaylarda aranacak nitelikleri ifade eder. İş gerekleri, iş analizi
ile derlenen sorumluluklar, çalışma koşulları ve iş araçları gibi bilgiler dikkate alınarak
tanımlanır. İş gerekleri arasında vasıf, yetkinlik, deneyim ve kişilik özellikleri yer alır.
Vasıf, formel eğitim düzeyini ifade eder. İlköğretim, lise veya üniversite mezuniyeti
gibi. Vasıf, aynı zamanda pozisyon için gerekli özel sertifika (ehliyet gibi) ve lisans (sporcu
lisans gibi) belgelerini de kapsar.
Yetkinlikler sonradan öğrenilen becerileri, teknik ve özel mesleki bilgileri ifade eder.
İnsan kaynakları bilgisi, ofis programlarını kullanabilmek, iletişim, iş disiplini, ekip
çalışmasına yatkınlık, problem çözme, planlılık, proaktiflik, analitik düşünme, değişime
açıklık, ikna becerisi işle ilgili kullanılan yetkinliklerdir.
Deneyim, aynı veya benzeri bir işte geçirilen süreyi ifade eder. Deneyim süresi, adayın
uygulama yoluyla edindiği yetkinliklere işaret etmesi açısından önemlidir. Buna karşılık, salt
süreye odaklanmak yanıltıcı olabilir. Gerçekleştirilen projeler ve görevler ile üstlenilen
sorumluluklar deneyimin asıl çıktılarıdır.
Kişilik özellikleri, öncelikle doğuştan getirilen yatkınlıkları tanımlar. Becerilerin
etkinliğinde kişisel yatkınlıkların önemli bir yeri olduğu unutulmamalıdır. Örneğin sayısal
yatkınlık muhasebe, finans gibi işlem içeren pozisyonlarda daha başarılı olmayı destekleyebilir.
Benzer şekilde insanlarla kolay ilişki kurabilen kişilerin ekip çalışmalarında daha başarılı
olması muhtemeldir.
Pozisyonun gereği olan fiziksel nitelikler de (boy, kilo, dayanıklılık, görünüm, güzellik
gibi) kişilik özellikleri arasında yer alır. Örneğin, mankenlik gibi işlerde güzellik, boy ve kilo;
maden işçiliğinde ise fiziksel dayanıklılık iş gereklerini oluşturur.
Nitelikli bir pozisyonun iş gereklerini hazırlamak görece daha kolaydır. Söz gelimi bir
yazılımcı için deneyim süresi ve eğitim düzeyi gibi iş gerekleri ön plana çıkacaktır. Niteliksiz
işler söz konusu olduğunda ise, iş gereklerini tanımlamak güçleşmektedir. Örneğin bir temizlik
elamanının iş gerekleri, eğitim veya deneyimden ziyade fiziksel nitelikler, kişilik özellikleri,
duygusal beceriler gibi niteliklere yoğunlaşacaktır (Dessler, 2002: 68).

3.5.3. İş Tanımı Formatı
Standart bir şablonu olmamakla birlikte bir iş tanımının belli bazı nitelikleri içermesi
beklenir.

3.5.3.1. Pozisyonun Kimliği
Kimlik, unvan, raporlama ilişkileri, birim ve lokasyon gibi pozisyonun
organizasyondaki konumunu tanımlayan bilgileri kapsar. İşin unvanı, işin adını gösterir.
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Örneğin “sekreter”, “insan kaynakları uzmanı” gibi. İş pozisyonunun kodu, ücret derecesi gibi
diğer tanımlayıcı kriterlere de bu bölümde yer verilebilir.

3.5.3.2. Amaç
Amaç, pozisyonun oluşturulma gerekçesini ifade eder. Amaç aynı zamanda pozisyonun
kısa bir özetini de içermelidir.

3.5.3.3. Sorumluluklar
Bu bölümde pozisyonun sorumlulukları ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu amaçla somut, yalın
ve basit bir dil kullanımı iş tanımının işlevselliğini arttıran en önemli faktördür.

3.5.3.4. İş Gerekleri
İşi yapacak kişide aranacak niteliklerin tanımlandığı bölümdür. Pozisyona özgü eğitim,
yetkinlik, deneyim ve kişilik özellikleri detaylı olarak yazılmalı, genel ifadelerden
kaçınılmalıdır. Örneğin insan kaynakları uzmanı için eğitim düzeyi gereksinimi olarak
“üniversite mezunu olmak” kriteri yetersiz kalacaktır. Uygun olan, fakülte veya bölüm adı
yazılmasıdır. “İktisat veya işletme fakültelerinden mezun olmak” ya da “çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkiler bölümü mezunu olmak” gibi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş analizi, bir işin kapsamını ve işe alınacak çalışanın niteliklerini tanımlamanın
sistematik sürecidir. İş analizi verilerinin toplanmasında çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Mülakat, gözlem, anket, yapılandırılmış kontrol listesi, günlük iş kayıtları ve kritik vaka tekniği
bu yöntemlerdir. İş tanımı, bir pozisyonun sorumlulukları ve iş gereklerinin dokümante edilmiş
formatıdır. İş tanımı, çalışanın kolaylıkla okuyabileceği ve anlayabileceği yalın bir dille
yazılmalıdır. İş gerekleri, pozisyonu üstlenecek kişide aranacak nitelikleri ifade eder. Eğitim
düzeyi, yetkinlikler, deneyim süresi ve kişilik özellikleri iş gerekleridir.
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Uygulamalar
İmdat Duran, bir bankanın insan kaynakları departmanının yeni yöneticisidir. Son
dönemlerde çok sayıda müşterinin hesabını kapatarak rakip bankalara geçmesi banka
yönetiminde endişe yaratmıştır. Banka, bu soruna yol açan hizmet problemlerini tanımlayarak
yeni bir müşteri politikasını uygulamaya koymuştur.
Yeni müşteri politikası kapsamında çalışanlardan artık farklı sorumlulukları yerine
getirmesi beklenmektedir. Örneğin, gişe yetkilisinden hesabını kapatan müşterilerin ayrılma
gerekçesini öğrenmesi, müşteri temsilcisinden mudilerin şikâyetleri için detaylı kayıtlar
tutması, satış uzmanından yeni müşterilerin tercihleri konusunda daha fazla bilgi toplaması
beklenmektedir. Çalışanlar, ayrıca yeni müşteri şikâyeti takip sistemini öğrenmek zorundadır.
Nihayet, müşteri garanti departmanı kurulmuş ve birimde görev yapacak yeni iş pozisyonları
oluşturulmuştur. Departmanın görevi, hesabını kapatmak isteyen yüksek tasarruflu müşterileri
bankada kalmaya ikna etmektir.
İmdat, insan kaynakları departmanın yeni politikanın başarısında önemli rolü olduğunun
farkındadır. Bütün insan kaynakları prosedürleri yeni politikaya uyumlaştırılacak şekilde revize
edilmelidir. İmdat, yenileme çalışmalarına iş analizleri ile başlamıştır. Daha sonra gişe
sorumlularından güvenlik görevlilerine kadar tüm çalışanların pozisyonları revize edilerek, iş
tanımlarına yeni görevler eklenmiştir. Ayrıca çalışanların yeni müşteri politikasını
benimsemesini sağlayacak eğitimler gerçekleştirilmiştir. Nihayet, müşteri odaklı adayları tercih
etmeyi mümkün kılacak yeni işe alma kriterleri geliştirilmiştir (Dessler, 2002: 85’teki örnek
olay revize edilerek hazırlanmıştır).
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Uygulama Soruları
1) İmdat, neden revizyon çalışmalarına iş analizleri ile başlamıştır?
2) Yeni müşteri politikası hangi insan kaynakları fonksiyonlarını nasıl etkilemiştir?
3) İş analizi için İmdat’ın hangi yöntemleri kullanması daha uygun olur?
4) İş analizi sürecinin tasarımında İmdat hangi faktörleri dikkate almalıdır?
5) İmdat iş tanımlarını nasıl bir formatta hazırlamalıdır?
6) İnsan kaynakları departmanın çabası olmadan bankanın yeni müşteri politikası
neden başarılı olamaz?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş pozisyonunun kapsamını detaylı olarak öğrenilmesini
mümkün kılan bir araçtır?
a) İş gereklilikleri
b) İş analizi
c) İş pozisyonu
d) Vasıf
e) İş tanımı
2) Aşağıdakilerden hangisi bir işin görev, yetkileri ve iş gerekliliklerini içeren yazılı
dokümanlardır?
a) İş gereklilikleri
b) İş analizi
c) İş pozisyonu
d) Vasıf
e) İş tanımı
3) Aşağıdakilerden hangisi işi yapacak kişide aranacak nitelikleri tanımlamaktadır?
a) İş gereklilikleri
b) İş analizi
c) İş pozisyonu
d) Vasıf
e) İş tanım
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4) Aşağıdakilerden hangisi iş tanımının hazırlanmasında en önemli veri kaynağıdır?
a) İş gereklilikleri
b) İş analizi
c) İş pozisyonu
d) Vasıf
e) İş tanımı
5) Aşağıdakilerden hangisi pozisyonlar arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi sağlayan
araçtır?
a) İş gereklilikleri
b) İş analizi
c) İş pozisyonu
d) Vasıf
e) İş tanımı
6) Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemi değildir?
a) Gözlem
b) İş tanımı
c) Kritik vaka tekniği
d) Mülakat
e) Anket
7) Aşağıdakilerden hangisi en yaygın iş analizi yöntemidir?
a) Gözlem
b) Kritik vaka
c) Kayıtlar
d) Mülakat
e) Anket
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8) Aşağıdakilerden hangisi bir iş pozisyonunun davranışsal tanımını geliştirmek
amacıyla kullanılır?
a) Gözlem
b) Kritik vaka
c) Kayıtlar
d) Mülakat
e) Anket
9) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel nitelikli görevlerin analizi için uygun olmayan
yöntemdir?
a) Gözlem
b) Kritik vaka
c) Kayıtlar
d) Mülakat
e) Anket
10) Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda iş pozisyonu için bilgi toplamanın en hızlı ve
etkin yoludur?
a) Gözlem
b) Kritik vaka
c) Kayıtlar
d) Mülakat
e) Anket
Cevaplar
1) b, 2) e, 3) a, 4) b, 5) b, 6) b, 7) d, 8) b, 9) a, 10) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;


İnsan kaynakları planlamasını kavramını ve önemini öğreneceğiz.



Planlama ekibi üyelerini tanımlayacağız.



Planlama sürecinin aşamalarını açıklayacağız.



İnsan kaynağı talep ve arz öngörüsüne ilişkin yöntemleri öğreneceğiz.



İşgücü planlaması araçlarını ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan kaynakları planlamasının organizasyon açısından önemi nedir?
2) İnsan kaynakları planlamasıyla hangi insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilişkilidir?
3) İnsan kaynağı yetersizliği veya fazlalığı hangi araçlarla giderilebilir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması
kavramını, planlamayı
etkileyen faktörleri,
planlama sürecinin
aşamalarını ve planlama
araçlarını öğrenmek

Metinler, açıklamalar ve
örneklerle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Beceri



Beceri envanteri



Delphi yöntemi



İçsel insan kaynağı



İşgücü devri



Markov analizi



Nominal grup tekniği



Planlama



Oran analizi



Senaryo analizi



Yetkinlik
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Giriş
İKP, işletmelerin başarılarında anahtar rol oyayan bir İK fonksiyonudur. “En kötü plan
bile plansızlıktan iyidir” prensibini kendine kurum kültürü olarak benimseyen işletmeler kendi
koşullarına ve olanaklarına uygun olan insan kaynakları planlamalarını yerine getirirler.
Modern anlamda İKP, organizasyonel ve stratejik işletme planlamalarında çok geniş bir
yelpazede oluşum göstermektedir. Her şeyden önce İKP; şirketin gelecekteki insan kaynağı
ihtiyacının tahminini yapmakta ve bu kaynaklara ne zaman tam anlamıya ihtiyaç duyulacağının
tespitinde bulunmaktadır. İKP, bir yandan işletmenin kısa ve uzun vadedeki hedeflerini
belirlemede yardımcı olurken öte yandan da işletme için gerekli olan yer ve zamanda söz
konusu çalışanın gelişimini sağlayacak programlar uygulama yoluyla istenilen karakter ve
nitelikteki çalışanın oluşturulması süreci konularını da içermektedir.
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4.1. İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı ve Önemi
4.1.1. Tanımı
İnsan kaynakları planlaması, doğru zamanda doğru işlere doğru niteliklere sahip doğru
sayıdaki çalışan ihtiyacının belirlenmesi sürecidir (Al Wahshi, 2016: 41). Bir diğer ifade ile IK
planlaması, organizasyonun ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikteki işgücünün tanımlanmasını
sağlayan bir fonksiyondur (Feinauer, 1983: 2). Bu açıdan İK planlaması, mevcut işgücünün
analizi, gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının öngörülmesi, işgücü farklılığının irdelenmesi ve
çözüm alternatiflerini kapsayan metodik bir yaklaşımdır.

4.1.2. Önemi
İK planlaması organizasyonun stratejik hedefleriyle insan kaynakları ihtiyaçlarını
ilişkilendiren bir araçtır. Örgütsel hedeflerin tanımlanmasıyla başlayan stratejik planlama
süreci, bu hedefleri gerçekleştirecek işgücü ihtiyacı ve arzının tahmin edildiği İK planının
hazırlanmasıyla tamamlanır. Bir organizasyonun stratejik yönelimi, İK planlamasına
kılavuzluk yapar. Stratejik yönelim makro düzeyde tanımlanan stratejik hedeflerle somutlaşır.
Stratejik planda yer alan hedefler, organizasyona misyonunu gerçekleştirme ve vizyonuna
ulaşma olanağı sağlar. İnsan kaynakları planlaması, bu hedeflerin realize edilmesinde oldukça
önemli bir role sahiptir (Pynes, 2008: 39).
İK planlaması, organizasyonun geleceğini etkileyen proaktif bir sürecidir. Bu nedenle
İK planının şirketin kısa, orta ve uzun dönemli stratejik hedefleriyle bağının kurulması gerekir.
Örneğin, organizasyon satışlarını %25 arttırarak piyasa alanını genişletmeyi öngörmüşse İK
planı bu hedefi destekleyecek şekilde formüle edilmelidir. Benzer şekilde yönetim, verimliliğin
arttırılmasını ve genel maliyetlerin düşürülmesini hedeflemişse İK planı bu amaçla uyumlu
olacak şekilde dizayn edilmelidir (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 31).
İK planlaması, örgütsel etkinliği geliştirmede önemli bir dinamizm yaratır. İK
planlaması sürecinde çalışanların becerilerine ilişkin toplanan veriler, pozisyon ve fonksiyon
bazlı olarak beceri yetersizliklerin tanımlanmasında ve çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde
kullanılır.
İK planlaması, organizasyonu ani gelişmelere karşı hazırlıklı kılar. Gelecekte
yaşanabilecek ekonomik, sosyal ve politik trendlerin analiz edildiği İK planlaması sürecinde,
bu gelişmelerin organizasyona etkileri değerlendirilir. Böylece gelecekte insan kaynağı
talebinin hangi yönde değişeceği, artan işgücü ihtiyacının hangi kaynaklardan tedarik edileceği
ya da azalan işgücü ihtiyacına karşı hangi tedbirlerin alınacağı tanımlanabilir.
İK planlaması sürecinin çıktıları diğer insan kaynakları fonksiyonları açısından da
önemlidir. Tedarik, işe alma, eğitim, kariyer yönetimi ve işten çıkarma fonksiyonları İK
planlamasına göre dizayn edilir. Örneğin İK planlarında işgücü ihtiyacının artacağı tahmin
ediliyorsa tedarik ve işe alma fonksiyonları uyumlu şekilde düzenlenir. Benzer biçimde plan
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insan kaynağı ihtiyacının içsel kaynaklardan karşılanacağını öngörüyorsa; eğitim, geliştirme ve
kariyer yönetimi aksiyonlarının bunu sağlayacak şekilde formüle edilmesi gerekir.
İşgücü talebi ve arzı arasındaki dengeyi sağlaması İK planlamasının önemli bir diğer
işlevidir. Planlama sürecinde yapılan arz ve talep tahminleri işgücü açığı veya fazlasının
tanımlanmasını sağlar. Bu öngörüler, insan kaynağı dengesinin sağlanması için uygun
aksiyonların alınmasını mümkün kılar (Al Wahshi, 2016: 42).

4.2. Planlamayı Etkileyen Faktörler
4.2.1. Çevre Faktörleri
4.2.1.1. Ekonomik Koşullar
Organizasyonun bulunduğu ekonomik çevre, insan kaynağı ihtiyacını belirleyen
öncelikli faktördür. Özellikle ekonomik dalgalanmalar, İK planlaması için oldukça önemli
etkilere sahiptir. Buna karşılık bu etki, organizasyonun büyüklüğüne ve türüne göre farklı
düzeylerde ortaya çıkar. Ekonomik büyüme işgücü talebini arttırırken daralma döneminde insan
kaynağı talebi geriler ve işsizlik oranları yükselir.

4.2.2.2. İşgücü Faktörü
İşgücünün değişen demografik yapısı (yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi) insan
kaynakları yönetiminin tüm boyutlarını etkiler. Planlama açısından işgücü arzı demografik
yapıdaki trendlerin bir sonucu olarak daralabilir veya genişleyebilir. Ayrıca insan kaynağı talebi
ile işgücü aksiyonları arasında güçlü bir ilişki vardır. Örneğin emeklilikler, istifalar, işten
çıkarmalar ve devamsızlıklar insan kaynağı ihtiyacını arttıran aksiyonlardır.

4.2.2.3. Sosyal - Politik - Yasal Değişimler
Sosyal, politik ve yasal çevredeki değişimleri öngörmek mümkün olsa da bu
değişimlerin etkilerini tahmin etmek birçok durumda oldukça güçtür. Söz gelimi demografik
yapı değiştikçe, hem işgücünün kompozisyonu hem de çalışma kültürü değişir. Ayrıca çalışma
hayatıyla ilgili yasal düzenlemeler insan kaynağı ihtiyacını etkileyen önemli bir faktördür (Idris
and Eldridge, 2007: 90).

4.2.2.4. Teknolojik Değişimler
Teknolojik değişimler hem insan kaynağı talebini hem de arzını etkiler. Örneğin
bilgisayarların yaygın şekilde kullanılması birçok mesleği ortadan kaldırırken çok sayıda yeni
işi ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık işletme düzeyinde teknolojik değişimlerin insan kaynağı
talebini olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir.
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4.2.2.5. Rakipler
Rakip şirketler, bir organizasyonun insan kaynağı talebini etkileyen önemli bir
etmendir. Söz gelimi yabancı rakiplerin girdiği bazı sektörlerde (bankacılık ve sigorta gibi)
operasyonel verimlilik ön plana çıkarken bu durum istidamın daralmasına neden olmuştur.
Buna karşılık iletişim sektöründeki yoğun rekabetin yol açtığı düşük fiyatlandırma politikası,
müşteri sayısını arttırmış, işgücü talebi de bundan olumlu yönde etkilenmiştir.

4.2.2. Örgütsel Faktörler
4.2.2.1. Stratejik Plan
Organizasyonun stratejik planı, şirketin büyüme oranları ile yeni ürünler, piyasalar ve
hizmetler gibi uzun dönemli hedeflerini tanımlayan bir dokümandır. Bu hedefler gelecekte
ihtiyaç duyulacak çalışan sayısını ve niteliklerini belirler. Hızlı büyüyen bir şirketin daha fazla
işgücüne ihtiyacı olacağı açıktır. Bu ihtiyacın hem içsel (terfi) hem de dışsal (işe alma)
kaynaklardan temin edilmesi gerekir. Bu nedenle İK planlaması, aynı zamanda, beceri
profilinin gelecekteki işgücü ihtiyacına uygun şekilde geliştirilmesini gerektirir.

4.2.2.2. Bütçe
Bütçe imkânları ile insan kaynağı talebi arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Bütçe
artışları ya da kesintileri kısa dönemde planlamayı etkileyen en önemli değişkendir. Kesintileri
işgücünün daraltması ve bazı çalışanların işten çıkarılması anlamına gelirken bütçenin
genişlemesi işgücü talebini arttırabilir.

4.2.2.3. Üretim ve Satış Beklentileri
Satış ve üretim tahminleri, kısa dönemli olarak insan kaynağı talebini en hızlı etkileyen
etmenlerdir. Üretim ve satışlardaki azalma trendi insan kaynağı talebinin daralmasına yol
açarken artış beklentileri yeni işgücü ihtiyacı yaratır (Idris and Eldridge, 2007: 91).

4.2.2.4. Yeni Girişimler
Yeni girişimler çoğunlukla insan kaynağı talebinin artması anlamına gelir. Buna karşılık
satın alma veya birleşmeler yoluyla gerçekleştirilen yeni girişimler insan kaynağı talebini
olumsuz etkileyebilir. Satın alma ve birleşme sonrası uygulamaya konulan re-organizasyon
programları, bazı pozisyonların elimine edilmesine, yenilerinin dizayn edilmesine yol açabilir
(Idris and Eldridge, 2007: 91).

4.2.2.5. Organizasyon ve İş Tasarımı
Organizasyon yapısındaki değişimler insan kaynağı ihtiyacını etkileyen bir diğer
faktördür. Özellikle otomasyon, bilgisayarlaşma ve işin yeniden tasarımı insan kaynağı
ihtiyacındaki öngörüleri değiştirmeye zorlayan gelişmelerdir (Idris and Eldridge, 2007: 91).
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4.3. Planlama Sürecine Hazırlık
İK planlaması sürecine hazırlık üç aksiyonun yerine getirilmesini gerektirir. Bunlar;
planlama ekibinin oluşturulması, planlama ufkunun tanımlanması ve mevcut işgücünün
analizidir.

4.3.1. Planlama Ekibi
Planlama ekibi, İK planlaması sürecinin başarısında son derece önemli bir role sahiptir.
Ekip, ilgili tüm paydaşları temsil edecek şekilde çapraz fonksiyonel alanları ve örgütsel
birimleri kapsamalıdır. Tablo 4.1’de ekipte yer alması gereken paydaşlar tanımlanmıştır.
Ekipteki çeşitlilik, grup dinamizmini ve yenilikçi fikirlerin üretilmesine desteleyecek bir
faktördür.
Tablo 4.1: Planlama Ekibi
Kıdemli Yöneticiler

Kıdemli yöneticiler, planları stratejik hedeflerle
ilişkilendirmekten sorumludur.

Birim Yöneticileri

Departman yöneticileri, insan kaynakları planlarının
gereği olan tedarik ve seçme aksiyonlarını
gerçekleştirmekten sorumludur.

IK Uzmanları

İnsan kaynakları uzmanları, işgücü verilerini derler.
Departman, yöneticiler ile yakın çalışarak sürecin
uygulanmasına destek olur.

IT Uzmanları

IT uzmanları, özellikle veri toplama çalışmalarına
katkıda bulunabilir.

Stratejik Planlamacılar

Planlamacılar, stratejik planlarla ile insan kaynakları
planları arasındaki bağlantıları kurgular.

Bütçe analistleri, organizasyonun finansal olanakları
Finans veya Muhasebe Bütçe
ile insan kaynakları planları arasındaki ilişkiyi
Analisti
tanımlar.
(Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 28).
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Ekibe alınan kıdemli liderler, hem yönetimin planın rolünü daha iyi kavramasına hem
de yöneticilerin uygulama sürecini desteklemesine yardımcı olacaktır. Kıdemli yöneticiler,
ayrıca, İK planlanın örgütün stratejik planıyla ilişkilendirilmesine katkı sağlayabilirler. Bunun
yanında İK planlanın şirketin gelecekteki operasyonlarını, finansal hedeflerini ve piyasa
pozisyonunu nasıl etkileyeceği konusunda şirket yönetimini kıdemli yöneticiler aracılığıyla
bilgilendirmek mümkün olacaktır. Böylece, üst yönetimin güvenini kazanmak ve değişim
konusunda yöneticileri ikna etmek daha kolay olacaktır (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008:
27).

4.3.2. Planlama Ufku
İK planları, bir zaman çizelgesine veya ufkuna sahip olmalıdır. Planlama ufku
tanımlanırken operasyonel, örgütsel ve çevresel belirsizliklerin dikkate alınması gerekir.
Planlama ufku iki boyutlu bir niteliğe sahiptir. İlk olarak genellikle bir yıllık sürede ihtiyaç
duyulacak işgücü ihtiyacının (boşalacak pozisyonlara ve terfi edecek çalışanlara ilişkin veriler
kullanılarak) tanımlaması hedeflenir. Kısa dönemli planlarda emekli olması beklenen
personelin yerine yeni atamalar yapılırken, boşalan kadrolara terfisi gelmiş çalışanlar getirilir.
İkinci boyut, ihtiyaç duyulacak personelin bulunması, seçimi, eğitimi ve transferi için
hazırlıkların yapılmasını mümkün kılacak şekilde daha uzun (3 ile 6 yıl arasında değişen) bir
süreyi kapsar. Uzun dönemli planlama sürecinde yönetsel pozisyonlar için yedekleme
planlaması yapılır ve işgücünün beceri profilini geliştirecek çalışmalara öncelikli verilir. Bu
amaçla örneğin üniversitelerle iş birliği yapılarak çalışanların yetkinlik formasyonunu
geliştirici faaliyetler yapılabilir.
Ne ölçüde iyi hazırlanırsa hazırlansın geleceğe dönük planlar yüksek düzeyde belirsizlik
içerir. Bu nedenle planlama statik bir aktivite değildir. Planlar periyodik olarak gözden
geçirilmeli, güncellenmeli ve organizasyonun ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirilmelidir
(Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 27).

4.3.3. Mevcut İşgücünün Analizi
4.3.3.1. Çekirdek ve Çevre İşgücü
Mevcut işgücünün analizinde öncelikle çevre ve çekirdek iş pozisyonları
tanımlanmalıdır. Kadrolama stratejisinin odağında çekirdek işler, bir diğer ifade ile işletmenin
asli fonksiyonlarını üstlenen iş pozisyonları yer alır. Bu kadrolarda, vasıf ve beceri düzeyi
yüksek, tam süreli ve iş güvencesinden yararlanabilen (özellikle ekonomik açısından) işgücü
istihdam edilir. Çekirdek işlerin etrafında işletmenin çevresel nitelikli işleri bulunur. Bunlar
işletmenin tali nitelikli ve (çoğunlukla) geçici işlerini (temizlik, güvenlik, paketleme, yüklemeboşaltma ile üretime katkısı çok sınırlı işler) kapsamaktadır.
Çevre pozisyonlar için esnek istihdam modellerinin kullanılması mümkündür. Geçici iş
ilişkisi, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, taşeron ve belirli iş sözleşmesi ile istihdam
modelleri bu kapsamdadır. Bu pozisyonlarda çoğunlukla geçici veya kısmi süreli ve ekonomik
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açıdan (bazılarında aynı zamanda hukuksal açıdan) iş güvencesinden yararlanamayan işgücü
grupları istihdam edilir. Çevre işlerde istihdam edilen çalışanlar aynı zamanda işletmenin
çekirdek pozisyonlarına transfer edebileceği potansiyel bir işgücü grubu konumundadır.
Nitelikli ve performansı yüksek çalışanlar, çekirdek kadroda açılan boş pozisyonlara
kaydırılabilirler.

4.3.3.2. Beceri Envanteri
Organizasyonun yetkinlik kapasitesini gösteren beceri envanteri, çalışanların
niteliklerinin derlendiği bir tür veri sistemidir. Beceri envanteri, çoğunlukla yönetici olmayan
işgücü grubu için hazırlanır. Yönetsel yetkinliklerin analiz edildiği dokümanlar ise yönetim
envanteri olarak adlandırılır. Beceri envanterine benzer şekilde yönetim envanteri de mevcut
yöneticilerin niteliklerini dolayısıyla organizasyonun yönetsel kapasitesini gösterir.
Beceri veya yönetim envanterleri periyodik olarak (2-3 yılda bir) güncellenmelidir. Bu
amaçla çalışanlardan niteliklerindeki önemli değişimleri insan kaynakları departmanına
bildirmeleri istenmelidir. Önemli değişimler, edinilen yeni beceriler, tamamlanan eğitim veya
kurs programları gibi gelişmeleri kapsar. Güncellenmeyen envanterler çalışanların açık
pozisyonlara uygunluğunu değerlendirmede yetersiz kalır (Idris and Eldridge, 2007: 97).
Beceri envanterinin tamamlayıcı aracı veya alternatifi, insan kaynağı analizidir. Analiz,
çok yönlü olarak mevcut ve geçmiş işgücü aktivitelerinin (işgücü devri ve devamsızlık gibi)
değerlendirildiği çalışmalardır. Analiz, çalışanların niteliklerini de (eğitim ve beceriler gibi)
kapsar. Analiz, aynı zamanda çalışanların daha etkin nasıl kullanılabileceği, hangi açılardan
geliştirilebileceği gibi insan kaynakları operasyonlarını tanımlamaya katkı sağlayabilir.
İnsan kaynağı analizi veya beceri envanteriyle edinilen veriler, çeşitli işgücü
trendlerinin tanımlanmasında kullanılır. Söz gelimi, işgücü devir oranı artmakta veya azalmakta
mıdır? İşgücü devir oranını etkileyen kısa veya uzun dönemli etmenler nelerdir? Yakın
gelecekte boşalacak pozisyonlar hangileridir? Bu trendlerin farkındalığı organizasyonun insan
kaynağındaki değişimi tahmin etmeye yardımcı olabilir (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008:
29).

4.3.3.3. Dışsal İşgücünün Analizi
Dışsal işgücü, organizasyonun dışındaki insan kaynağı piyasalarını ifade eder. Dışsal
işgücü analizi, gelecekteki insan kaynağı arzının öngörülmesine katkıda bulunan bir çalışmadır.
İşgücü trendlerinin izlenmesi organizasyonun gelecekte istihdam edebileceği işgücü
potansiyelini değerlendirmeyi mümkün kılar.
Dışsal işgücü analizi, bölgesel ve küresel ekonomik koşullar, çevresel ve demografik
değişimler ile emek piyasası tahminlerine dayanır. Ekonomik ve çevresel faktörler faiz
oranlarını, sendikalaşma oranlarını, ekonomik büyümeyi, işsizliği ve politik iklimi kapsar.
Demografik faktörler ise, emeklilik, doğum ve ölüm oranları, eğitime katılım düzeyi ve işgücü
mobilitesi gibi nüfusa ilişkin istatistikleri kapsar (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 30).
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Dışsal işgücü, organizasyonun gelecekte istihdam edilebileceği insan kaynağı
gruplarıdır. Bu grubun demografik yapısındaki değişimler işgücü arzına ilişkin öngörülerde
dikkate alınmalıdır. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dışsal işgücü profilline
(mesleki formasyon, eğitim düzeyi gibi) ilişkin güncel istatistikleri coğrafi bazlı olarak (il ve
bölge) kamuoyuna duyurmaktadır.
TÜİK verileri, ülkemizde son 5 yıllık dönemde istihdam açısından en hızlı büyüyen
işkolunun imalat sanayi olduğunu göstermektedir. İmalat sanayi, bu dönemde yaratılan 4,2
milyon istihdamın %18’ini gerçekleştirmiştir. Bu durum, imalat sanayinde gelecekte insan
kaynağı arzının azalacağı ve sektördeki şirketler arasında dışsal işgücü için yoğun bir rekabetin
yaşanacağı anlamına gelmektedir. Veriler, aynı dönemde tarım sektöründe istihdamın %5
daraldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla sektörde potansiyel işgücü arzının arttığı sonucuna
ulaşılabilir.
Öte yandan dışsal işgücü arzını etkileyebilecek çeşitli demografik trendler de dikkate
alınmalıdır. Söz gelimi, ülkemizde doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle hâlen 31 olan yaş
ortalaması, 2023 yılında 34’e yükselecektir. Diğer bir trend, işgücünün cinsiyet
kompozisyonundaki değişimle ilgilidir. Son 5 yıllık dönemde işgücü %30 oranında artarak 22,7
milyondan 29,6 milyona yükselmiştir. Bu artışın %48’ini kadınlar oluşturmuştur. Bu nedenle
2023 yılına kadar yaşlanmasına rağmen, kadınların artan katılımıyla işgücünün büyümeye
devam edeceği söylenebilir.

4.4. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci
İnsan kaynakları planlaması süreci birçok aşamadan oluşur. Birinci aşama, işgücü
talebinin tahmin edildiği aşamadır. Daha sonra, içsel ve dışsal işgücü arzı öngörülür. İşgücü
açığı analizi üçüncü aşamada yapılır. Dördüncü aşama İK planlamasını gerçekleştirecek
araçların tasarımı ve uygulanması aşamasıdır. Son aşamada ise planın etkinliği değerlendirilir.

4.4.1. İnsan Kaynağı İhtiyacının Tahmini
İnsan kaynağı ihtiyacının tahmini (talep veya ihtiyaç analizi), planlama sürecinin en
önemli aşamasıdır. Talep analizi ile hem organizasyonun gelecekte ihtiyaç duyacağı işgücü
sayısı hesaplanır hem de bunların nitelikleri (vasıf, yetkinlik, deneyim süresi gibi) tanımlanır.
İhtiyaç analizi, organizasyona özgü işgücü devri, emeklilik oranları, transferler ve terfiler
dikkate alınarak yapılır (Al Wahshi, 2016: 78).
Çok sayıda değişkenin dikkate alınması nedeniyle işgücü arzına kıyasla işgücü talebini
tahmin etmek çok daha güçtür. Talep analizinde kullanılan bazı önemli parametreleri sıralamak
mümkündür.


Çevresel analiz (Ekonomik, yasal ve rakipler),



Organizasyonun stratejik hedef ve planları,



Ürün, hizmet ve satış hedefleri,
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İşgücü verimliliği trendleri,

 Örgütsel yapıda, iş tasarımında, yönetsel ve teknolojik alt yapıda beklenen
değişimler,


Öngörülen bütçe veya finansal kaynakların büyüklüğü,



Yeni ürünler, süreçler veya yatırım beklentileri.

Tablo 4.2: İnsan Kaynakları Talep Tahmin Yöntemleri
Kantitatif Yöntemler

Kalitatif Yöntemler

(1) Trend Analizi

(1) Delphi Yöntemi

(2) Rasyo Analizi

(2) Nominal Grup Tekniği

(3) Regresyon Analizi

(3) Senaryo Analizi

Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 40.

Talep analizinde Tablo 4.2’de gösterilen kantitatif ve kalitatif yöntemlerin kullanılabilir.
Yöntem tercihinde organizasyonun büyüklüğü, finansal kaynakları ve planlama ekibinin
uzmanlığı belirleyici faktörlerdir (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 40).
İşgücü ihtiyacını analizinde kullanılan kantitatif yöntemler; trend analizi, oran analizi
ve regresyon analizi gibi metotlardır. Etkinliği daha sınırlı olan kalitatif teknikler, analiz
becerileri gerektirir. Delphi yöntemi, nominal grup tekniği ve senaryo yöntemi kullanılabilecek
kalitatif yöntemlerdir.

4.4.1.1. Kantitatif Yöntemler
4.4.1.1.1. Trend Analizi
Trend analizi, geçmiş verilere dayalı olarak geleceğe ilişkin insan kaynağı talebinin
tahmin edilmesi yöntemidir. Yöntem, geçmişteki işgücü ihtiyacının gelecekteki insan kaynağı
ihtiyacının güçlü bir göstergesi olduğu varsayımına dayanır. Trend analizi, aynı zamanda
geleceğe ilişkin emeklilik, istifa ve işgücü devri eğilimlerinin hesaplanmasında da kullanılabilir
(Dessler, 2010: 130).
Trend analizinin başarısı, geçmiş verilerin varlığına bağlıdır. Genellikle beş yıllık bir
tarihsel veri, trend analizi için yeterli olmakla birlikte sektörel ve örgütsel farklılıklar daha
kapsamlı bir veri seti gerektirebilir.
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Trend analizi kapsamında operasyonel bir endeks (örneğin çalışan başına getiri, çalışan
başına verimlilik gibi) ve işgücü ihtiyacı (örneğin çalışan sayısı) arasındaki ilişkinin geçmişi
analiz edilerek geleceğe ilişkin işgücü ihtiyacı projeksiyonu yapılır.
Trend analizi süreci, birbirine bağlı iki aşamadan oluşur. İlk aşamada, öncelikle doğru
operasyonel göstergenin seçilmesi gerekir. Örneğin bir otel işgücü ihtiyacını oda sayısına, bir
çağrı merkezi çağrı sayısına ve bir pazarlama şirketi ise satış miktarına göre hesaplayabilir.
Tablo 4.3: Bir Otel İçin Trend Analizi
600 odası olan bir otel gelecek yıl oda sayısını 1000’e çıkarmayı planlamaktadır.
Yaz sezonunda %100, kış sezonunda ise, %80 doluluk oranı ile çalışacağını tahmin eden
otel yönetimi 1000 oda için ihtiyaç duyacağı kat görevlisi sayısını trend analizi kullanarak
tahmin etmeyi istemektedir.
Operasyonel gösterge (oda sayısı) ile işgücü miktarı arasındaki ilişki geçmiş 5 yıllık
periyoda dönük olarak analiz edildiğinde bir çalışanın günde ortalama 20 oda
temizleyebildiği tespit edilmiştir. Bu oran (1/20) kullanılarak yaz sezonunda 50, kış
döneminde ise, 40 kat görevlisine ihtiyaç duyulacağı öngörülebilir (Bulmash, Chhinzer and
Speers, 2008: 40).
Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 40.

İkinci aşamada operasyonel gösterge ile işgücü hacmi arasındaki ilişki geriye dönük
olarak analiz edilir. Böylece iki değişken arasındaki oransal değer hesaplanır. Üçüncü aşamada
ise, bu veri kullanılarak gelecekteki insan kaynağı talebi tahmin edilir (Bulmash, Chhinzer and
Speers, 2008: 40).).

4.4.1.1.2. Oran Analizi
Oran analizi, gelecekteki insan kaynağı talebini çeşitli değişkenlerle (örneğin satış
miktarı) işgücü miktarı (örneğin satış personeli sayısı) arasındaki oransal ilişkiye bağlı olarak
öngören bir yöntemdir. Trend analizine benzer şekilde işgücü verimliliğinin değişmeyeceği
varsayımına dayanır (Dessler, 2010: 131). Buna karşılık, oran analizinde tarihsel verilere
ihtiyaç duyulmaz. Özellikle geçmiş verileri olmayan şirketler için bu yöntem oldukça
kullanışlıdır. Ayrıca trend analizi tek operasyonel göstergeli bir yöntem olmasına karşılık, oran
analizinde çoklu veri kullanılabilir. Sektörel karşılaştırmalarda da kullanılabilen oran analizi,
rekabet açısından organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeyi mümkün kılar.
Oran analizi yöntemiyle gelecekteki işgücü ihtiyacının analizi Tablo 4.4’teki örnekle
açıklanmıştır. Örnekte satışların 2017’de 2016 yılına göre %25 oranında artacağı
öngörülmektedir. Tablo’nun son sütununda 2017 yılındaki işgücü ihtiyacı, 2016 yılındaki
işgücü sayısı ve pozisyon dağılımı esas alınarak hesaplanmıştır.
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Tablo 4.4: Bir İmalat Şirketi İçin Oran Analizi (%25 Büyüme)
2017

2016
Düzey
Mevcut Çalışan Sayısı

İhtiyaç Duyulacak Çalışan
Sayısı

Fabrika Müdür

3

4

Birim Yöneticisi

15

19

Formen

60

75

Makine Operatörü

105

128

Vasıfsız İşçi

306

383

Toplam

486

609

Açıklama: Artış oranı, öngörülen %25 büyümeyi karşılamak amacıyla 2017 yılında
ihtiyaç duyulacak çalışan sayısı 1,25 oranı ile çarpılarak hesaplanmıştır.
Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 42).

Tablo 4.5’te ise, daha kapsamlı bir talep analizi örneği görülmektedir. 2016’da 9,72
milyon liralık satış için organizasyonun ihtiyaç duyduğu çalışan sayısı 486’dır. Gelir-çalışan
oranının 200.000 TL:1 olduğu görülmektedir. 11 milyonluk satış hedefi dikkate alındığında,
organizasyonun 2017 yılında 550 çalışana ihtiyacı olacağı tahmin edilebilir (Bulmash, Chhinzer
and Speers, 2008: 40).
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Tablo 4.5: Bir İmalat Şirketi İçin Oran Analizi (550 Çalışan)
2016

2017

Çalışan Sayısı

Toplam İşgücüne
Oranı

550 Çalışanın
Dağılımı

Fabrika Müdür

3

0.6

3

Birim Yöneticisi

15

3.1

17

Formen

60

12.3

68

Makine Operatörü

105

20.9

115

Genel İşçi

306

62.9

346

Toplam

486

99.8

549

2016
Düzey

Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 42.

Oran analizi pozisyon dağılımının tahmin edilmesinde de kullanılabilir. Tablo 4.5’te
2016 yılındaki dağılımın sabit kalacağı varsayımıyla 2017’de pozisyon bazlı çalışan ihtiyacı
gösterilmiştir.

4.4.1.1.3. Regresyon Analizi
Regresyon analizi, oldukça karmaşık bir değerlendirme modelidir. Yöntem, uzun
dönemli konjoktürel dalgalanmaları da dikkate alarak işgücü ihtiyacının analiz eder. Regresyon
analizi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü sayısal olarak
tahmin etmede etkili bir araçtır. Regresyon modelinde bağımsız değişken olarak üretim veya
satış verileri, bağımlı değişken olarak işgücü miktarı kullanılır (Kaynak, 1996).
Bir bağımsız değişken tekli, birden fazla bağımsız değişken ise çoklu regresyon analizi
üretir. Analiz sonucunda ulaşılan korelasyon katsayısı, -1 ile +1 arasında değişen bir değer alır.
0’a yakın değer, iki değişken arasında bir ilişki olmadığı anlamına gelirken -1’e veya +1’e yakın
değerler ise iki değişken arasındaki ilişkinin varlığına işaret eder. Korelasyon değerinin
önündeki pozitif veya negatif gösterge ilişkinin niteliğini veya yönünü gösterir.
Söz gelimi, satışlar ve çalışan sayısı arasındaki korelasyon katsayısı 0,897 ise,
satışlardaki artışın çalışan ihtiyacını arttıracağı yorumu yapılabilir. Benzer şekilde, teknoloji
yatırımı ve çalışan sayısı arasındaki korelasyon -0,713 ise, teknoloji yatırımının çalışan sayısını
düşüreceği sonucuna ulaşılabilir. Buna karşılık, verimlilik ve çalışan sayısı arasında 0,012
düzeyindeki bir korelasyon, iki değişken arasında bir ilişki olmadığını gösterir.
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Salt istatistiksel bir yöntem olan regresyon analizi, geçmişin geleceğin en iyi göstergesi
olduğu varsayımına dayanır. Analizi için geçmişe dönük kapsamlı bir veri setine (satışlar,
üretim, yeni yatırımlar veya üretim hatları ve teknoloji gibi) ihtiyaç duyulur. Ayrıca veri analizi
ve sonuçların değerlendirilmesi için yazılım ve yetkin personel desteği gereklidir. Bu nedenle
regresyon analizi çoğunlukla büyük organizasyonlarda gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir
(Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 43).

4.4.1.2. Kalitatif Yöntemler
4.4.1.2.1. Delphi
Kökleri 1940’lı yıllara RAND Corporation’ın çalışmalarına dayanan Delphi, özellikle
uzun dönemli insan kaynağı ihtiyacını tahmin etmede kullanılan bir yöntemdir. Yöntem şirket
dışından uzmanların katılımıyla yapılan analizlere ve öngörülere dayanmaktadır. Katılımcılar
birbirlerinden bağımsız olarak ekonomik, demografik, siyasi, teknolojik ve sosyal koşullarda
beklenen değişimlerin genelde ekonomiye, özelde sektöre ve işletmeye etkilerini analiz eder
(Gary and Nina, 2011).
Bir dizi aşamadan oluşan Delphi yönteminde, uzmanların doğrudan yüz yüze iletişim
kurmalarına izin verilmez. Yöntemin başarısı, uzmanların kanaatlerini birbirlerinin etkisinde
kalmadan oluşturmalarına bağlıdır. Amaç, grup dinamiğinin bireysel öngörüleri etkilemesini
önlemek ve özgün bireysel değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaktır.
Yöntem çeşitli aşamalardan oluşur. İlk olarak panelde yer alacak uzmanlar seçilir. Daha
sonra, her uzmandan kullandığı bilgi kaynakları ve varsayımları içerecek şekilde insan kaynağı
talep analizini yapması istenir. Sonraki aşamada analizler planlama ekibi tarafından derlenir ve
sonuçlar özetlenir. Özetlenmiş sonuçlar uzmanlara gönderilir ve diğer analizleri de dikkate
alarak öngörülerini gözden geçirmeleri talep edilir. Geri bildirimler, diğer görüşler karşısında
her uzmana pozisyonunu değerlendirme olanağı sağlar. Bu işlem, uzmanların görüşleri
yakınlaşıncaya kadar 3 veya 5 raunt devam eder. (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 43).
Delphi yönteminin bazı dezavantajları vardır. Öncelikle hem zaman alıcı hem de
maliyetlidir. İkinci olarak subjektif bir niteliğe sahip olan Delphi yönteminin kantitatif
yöntemlere kıyasla etkinliği sınırlıdır. Dolayısıyla sayısal yöntemlere yatkın olan örgütler için
uygun olmayabilir. Ayrıca yöntemin gelecekte ihtiyaç duyulacak çalışanların niteliklerini
(beceri ve yetkinlik gibi) ihmal etmesi bir diğer dezavantajdır. Nihayet yakın çalışma
ilişkilerine sahip kişilerin yer aldığı panellerde, uzmanlar arasındaki iletişimi engellemek
oldukça güçtür (Al Wahshi, 2016: 80).

4.4.1.2.2. Nominal Grup Tekniği
Delbecq ve VandeVen tarafından geliştirilen Nominal Grup Tekniği, alanında
deneyimli bir grup uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen bir tür yapılandırılmış beyin fırtınası
tekniğidir. Amaç uzmanların yüz yüze yapacakları analiz ve tartışmalardan hareketle işletmenin
insan kaynağı ihtiyacına ilişkin bir değerlendirmeye ulaşmaktır (Abdullah and Islam, 2011: 82).
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Nominal Grup Tekniği, Delphi yönteminden çeşitli açılardan farklılaşmaktadır.
Öncelikle Nominal Grup Tekniği yüz yüze görüşme yöntemine sahiptir. Ayrıca bu yöntemde
grup tartışmaları karar alma sürecinin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir (Bulmash,
Chhinzer and Speers, 2008: 44).
Nominal Grup Tekniği dört aşamadan oluşan bir sürece sahiptir.
 Birinci Aşama: Genel olarak 5 ile 15 uzman, grup tartışmalarına davet edilir.
Uzmanlara aynı soru yöneltilir. Örneğin “Gelecek yıl insan kaynağı ihtiyacını etkileyecek
muhtemel gelişmeler neler olabilir?”. Katılımcılar bu konudaki görüşlerini yazılı olarak
sunarlar (Idris and Eldridge, 2007: 92).
 İkinci Aşama: Daha sonra uzmanlar yüz yüze (genellikle yuvarlık bir masa
etrafında) bir araya gelir ve kişisel kanaatlerini sözlü olarak açıklarlar. Her üye görüşlerini
özgürce ifade eder. Bunu sağlamak için bu aşamada tartışmaya izin verilmez. Değerlendirmeler
karşılaştırma yapmak amacıyla bir tahtaya yazılır (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 44).
 Üçüncü Aşama: Uzmanlar kanaatlerini açıkladıktan sonra tartışma aşamasına
geçilir. Tartışmaları yöneten fasilatör, grup diyalogunun geliştirilmesini teşvik ederek
önerilerin müzakere edilmesine zemin hazırlar (Al Wahshi, 2016: 81).
 Dördüncü Aşama: Tartışmalar tamamlandıktan sonra puanlama aşamasına geçilir.
Her uzmandan değerlendirmeleri puanlaması istenir. Puanlama süreci, gizli ve anonim şekilde
yapılır. Açık sayım sonunda en yüksek puanı alan görüş belirlenir. Birden fazla
değerlendirmenin finale kaldığı durumda ise sadece bu görüşler dâhil edilerek 3. ve 4. aşamalar
tekrarlanır (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 44).

4.4.1.2.3. Senaryo Analizi
Çok faktörlü bir yöntem olan senaryo analizi, farklı varsayımlar için alternatif öngörüler
yapılmasını mümkün kılar. Yöntem geleceğe ilişkin belirsizlikleri esas alarak insan kaynağı
talebinin tahmin edilmesi esasına dayanır.
Senaryo analizi çalışmalarında ilk aşamada, gelecekte insan kaynağı talebini etkileyecek
muhtemel faktörler beyin fırtınası yöntemiyle tanımlanır. Bunlar arasında içsel parametreler
(örgütsel yapı, örgütsel kültür, yeni teknolojiler, verimlilik veya insan kaynakları uygulamaları
gibi) veya tahmin edilmesi görece daha güç olan dışsal değişkenler (demografi, ekonomik
ortam, yasal gereksinimler, rakiplerin pozisyonu gibi) gibi faktörler bulunur. Bu değişkenler
senaryo alternatiflerinin üretilmesinde girdi olarak kullanılır (Al Wahshi, 2016: 59).
İkinci aşamada, uzmanların katılımıyla beyin fırtınası seanslarında içsel ve dışsal
etmenler değerlendirilerek, geleceğe ilişkin senaryolar geliştirilir. Yöntemi, insan kaynağı
talebine ilişkin alternatif üç senaryo üretilmesini gerektirir: mevcut koşulların süreceği, iyimser
ve kötümser senaryo. Uygulama aşamasında gelişmeler izlenerek koşullara göre senaryolar
revize edilir.
Etkinliği sınırlı olmakla birlikte senaryo yöntemi, dinamik ve dönüşüm geçiren
şirketlerde veya geçmişteki gelişmelerin geleceğin iyi bir göstergesi olmadığı koşullarda insan
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kaynağı ihtiyacının belirli bir düzeyde tahmin edilmesine yardımcı olabilir (Bulmash, Chhinzer
and Speers, 2008: 44).

4.4.2. İnsan Kaynağı Arzının Öngörülmesi
Bu aşama, mevcut insan kaynağı hacminin analiz edilmesine ilişkin çalışmaları kapsar.
Amaç, gelecekteki işgücü arzının gelecekteki insan kaynağı taleplerini karşılamada ne ölçüde
yeterli olacağını tespit etmektir. Arz analizi, pozisyon bazlı olarak hem sayısal (işgücü sayısı)
hem de niteliksel (işgücünün eğitim, beceri ve yetkinliği) açıdan yapılır.
İnsan kaynağı arzının analizi, organizasyonun operasyonel, üretim ve stratejik
hedeflerine ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle örgütün içsel ve dışsal
insan kaynağı detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Çalışan sayısı, işgücü devir oranı,
devamsızlık oranı gibi insan kaynağı arzını etkileyen değişkenler bu kapsamda analiz edilen
verilerdir. Veri kaynaklarına ulaşılabilirlik ve teknik analiz yöntemleri nedeniyle içsel işgücü
arzını tahmin etmek çok daha kolaydır (Pynes, 2008: 39).

4.4.2.1. Dışsal İnsan Kaynağı
Organizasyonun ihtiyaç duyduğu çalışanların önemli bir bölümü genellikle dışsal
piyasalardan karşılanır. Özellikle mevcut çalışanların yeterli niteliklere sahip olmadığı
durumlarda tedarik fonksiyonu devreye girer. Bu fonksiyonun etkinliği, insan kaynakları
departmanının işgücü piyasalarını sistematik olarak izlemesine bağlıdır (Idris and Eldridge,
2007: 101).
Dışsal işgücü piyasaları farklı düzeylerde (küresel, ulusal, bölgesel ve yerel) analiz
edilebilir. Analiz için özellikle aşağıdaki verilerin izlenmesi gerekir:


İşgücü arz ve talebi,



İşgücüne katılım oranı,



İşgücünün eğitim düzeyi,



İşgücü mobilitesi,



Piyasadaki ücret yapısı,



Konjoktürel eğilimler,



Sektör veya işkolu düzeyinde ekonomik büyüme potansiyeli,



Sektörü etkileyen yeni teknolojik gelişmeler,



Kamu politikaları ve mevzuattaki değişimler (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008:

31).
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İstatistiksel veriler, gelecekteki insan kaynağı arzı eğilimini analiz etmede en önemli
kaynaklardır. Ülkemizde işgücü arzına ilişkin veriler çeşitli kurumlardan (TÜİK, Türkiye İş
Kurumu-İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
derlenebilir. İŞKUR, 75 meslek grubu bazında açık işleri ve başvuranların sayısını il bazında
aylık ve yıllık istatistiklerle kamuoyuna açıklamaktadır. TÜİK ise 9 meslek kategorinde
istihdam istatistikleri yayınlamaktadır.
Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’ndan spesifik verilere
ulaşmak mümkündür. Söz gelimi, meslek liselerine ve yüksek öğretim kurumlarına kayıt
yaptıran ve mezun olanların istatistikleri kullanılarak gelecekte işgücü profilinin hangi yönde
değişeceği tahmin edilebilir.

4.4.2.2. İçsel İnsan Kaynağı
İçsel işgücü arzı, geçici devamsızlıklar (hastalık, doğum, evlilik ve ölüm izinleri ile
yıllık ücretli izinler), sürekli devamsızlıklar (ölüm, engellilik, emeklilik gibi), işgücü devri
(istifalar, işten çıkarmalar gibi) ve diğer izinlerden (ebeveynlik izni, ücretsiz izin gibi) etkilenir.
Tüm nüfusu etkileyen ölüm, sakatlık ve emeklilik gibi vakalar aktüeryal kayıp olarak
tanımlanmaktadır. Ölüm oranları, iş kazası riskleri ve nüfusu ilişkin demografik verilerin
analizi ile aktüeryal kayıplar belli ölçüde tahmin edilebilir.
İşgücü devri, bir kişinin organizasyondaki istihdamının sona ermesini ifade etmektedir.
İşgücü devri oranı, belirli bir dönemde (aylık veya yıllık) şirketten ayrılan çalışan sayısının aynı
dönemde toplam çalışan sayısına bölünmesiyle hesaplanır. İşgücü devri, iki alt grupta
sınıflandırılabilir: Gönüllü ve zorunlu. Gönüllü işgücü devri, çalışanın kendi isteğiyle (istifa,
emeklilik gibi) işyerinde ayrılmasıdır. Zorunlu işgücü devri ise, istihdamın işveren tarafından
(işten çıkarma, lokasyon değişiklikleri gibi) sona erdirilmesidir (Bulmash, Chhinzer and Speers,
2008: 35).
Devamsızlıklar, izinler ve işgücü devri oranları kullanılarak insan kaynağı arzı tahmin
edilir. Trend analizi, yetkinlik envanterleri (competency inventories), yenileme çizelgeleri
(replacement charts), yedekleme planlaması (succession planning), kadrolama çizelgeleri
(staffing tables) ve Markov analizi bu amaçla yararlanılabilecek yöntemlerdir.

4.4.2.2.1. Trend Analizi
Trend analizi, gelecek işgücü arzını tahmin etmenin en basit yöntemlerinden biridir.
Genellikle küçük ölçekli organizasyonlar tarafından kullanılan bu yöntem, geçmişteki işgücü
hareketlerinin gelecekteki işgücü arzını gösterdiği varsayımına dayanır.
Trend analizi için öncelikle geçmiş verilerden hareketle işgücü eğilimleri (işe alma,
emeklilik, verimlilik ve işgücü devri oranı gibi) çıkarılır. Daha sonra, bu eğilimlerin
değişmeyeceği varsayımıyla gelecekteki insan kaynağı arzı öngörüleri yapılır (Al Wahshi,
2016: 79).
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Örneğin geçmiş verileri değerlendiren bir organizasyon, her yıl çalışanların yaklaşık
%5’inin emekli olduğunu, %6’sının istifa ettiğini ve %3’ünün işten çıkarıldığını tespit edebilir.
Bu eğilimler kullanılarak gelecekteki insan kaynağı arzının yıllık %14 oranında azalacağı
öngörülür (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 36).

4.4.2.2.2. Yetkinlik Envanterleri
Bu yöntem, özellikle yetkinlik arzının tahmin edilmesinde kullanılır. Yetkinlik, bir işi
yapabilmek için gerekli bilgi, beceri, ustalık ve kişilik özelliklerini kapsayan niteliklerin
bütünüdür. Yetkinlikler, genellikle performansı en yüksek çalışanların işleri analiz edilerek
belirlenir.
Yetkinlik envanterleri, gelecek odaklı bir yöntemdir. Öncelikle organizasyonun
misyonu, vizyonu ve stratejisi ile ilişkili yetkinlikler değerlendirilir. Daha sonra bu yetkinlikler
açısından ideal bir işgücü tanımlanır. Yetkinlik envanterleri, analizler için detaylı veri setine
ihtiyaç duyar. İnsan kaynağı analizi, yeterli ve güvenilir verilerin en önemli kaynağıdır
(Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 36).

4.4.2.2.3. Yenileme Çizelgeleri
Yenileme çizelgeleri, üst düzey pozisyonları için insan kaynağı arzının tahmin
edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yöntem, boşalan üst düzey kadroların içsel insan kaynağı
tarafından nasıl doldurulacağını öngörür. Bu nedenle çizelgelerde çalışanların yatay ve dikey
işgücü hareketliliğine ilişkin bilgiler de yer alır. Çizelgelerin hazırlanmasında insan kaynağı
analizi en temel veri kaynağıdır (Al Wahshi, 2016: 84).
Yenileme çizelgeleri organizasyon şemasının uzun bir dönem aynı kalacağı varsayımına
dayanır. Genellikle her pozisyon için üç potansiyel aday tanımlanır (Dessler, 2010: 131).
Çizelgeler adaylarla ilgili iki tür veri içerir: Mevcut performans düzeyi ve terfi potansiyeli.
Mevcut performans düzeyi, çoğunlukla amirin değerlendirmeleri ile oluşturulur. Diğer
yöneticiler, çalışma arkadaşları ve astların kanaatleri de bu değerlendirmeye katkıda
bulunabilir. Terfi potansiyeli ise, mevcut performans düzeyi yanında adayın deneyimi, eğitim
düzeyi, yetkinlikleri gibi teknik bilgileri dikkatte alarak amirlerin yaptığı değerlendirmelere
dayanır. İnsan kaynakları departmanı psikolojik testler, mülakatlar ve diğer seçme teknikleri ile
bu sürece katkıda bulunabilir. (Idris and Eldridge, 2007: 99).
Tablo 4.6’da bir yenileme çizelgesi örneği yer almaktadır. Çizelge, potansiyel adayların
performans düzeyi, eğitim seviyesi ve terfi potansiyelini göstermektedir. Başkanlık pozisyonu
için dört, başkan yardımcılığı pozisyonları için üçer aday tanımlanmıştır.
Bazı durumlarda yenileme çizelgesi, çalışanın yaşı, kıdemi ve cinsiyeti gibi bilgileri de
içerebilir. Bu tür bilgiler, organizasyonda farklılığı yönetme çabasının bir gereği olabilir ancak
ayrımcılığa yol açacak şekilde kullanılmamalıdır (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 36).
Tablo 4.6: Yenileme Çizelgesi
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Başkan/CEO
Muhtemel Adaylar
Niyazi Çelik
M/2/M
Yusuf Kaya
Y/2/D
Ahmet Yılmaz
M/3M
Mehmet Kurt
Y/1/M
İnsan
Kaynaklarından
Sorumlu Başkan
Yardımcısı
Niyazi Çelik
Muhtemel
Adaylar
Y/1/L
Ali Sır
Sema
Y/2/M
Gül
M/1/M
Zeki
Ay

Pazarlamadan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Finanstan Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Operasyondan
Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Yusuf Kaya
Muhtemel Adaylar

Ahmet Yılmaz
Muhtemel Adaylar

Mehmet Kurt
Muhtemel Adaylar

Oya Sır

M/3/L

İsa Kılıç

Y/2/M

Cem Taş

M/3/L

Halil AK

G/1/D

Eda Kara

G/17D

Ece Gün

M/2/M

Seda Mir

Y/2/M

Can Koç

Y/2/M

Ata Sert

G/2/LS

Performans Düzeyi
M-Mükemmel
Y-Yeterli
G-Geliştirmesi Gerekir

Kısaltmalar
Terfi Potansiyeli

Eğitim Düzeyi
1-Hazır
D-Doktora
2-Eğitime İhtiyacı Var
M-Master
3-Uygun Değil
L-Üniversite
LS-Lise
Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 37).

4.4.2.2.4. Yedekleme Planlaması
Yedekleme planlaması, çalışanların terfiye uygunluğunu değerlendiren bir metottur.
Yöntem, organizasyon için önemli yönetsel pozisyonlara getirilebilecek adayları tespit etmeyi
hedefler. Yenileme çizelgelerinden farklı olarak yedekleme planlaması, adayın ilgili pozisyona
hazırlanmasını da gerektirir. Bu nedenle potansiyel adayların beceri gelişimine büyük önem
verilir. Yedekleme planlaması, bu açıdan, bir tür yönetici yetiştirme programı olarak
nitelendirilebilir.
Yedekleme planlaması, özellikle dikey örgütlenme yapısının geçerli olduğu ve
bireylerin uzun yıllar aynı organizasyonda çalıştığı dönemlerde daha yaygın olarak
kullanılmaktaydı. Yetkin çalışanların örgütsel basamakları tırmanması ve zamanla üst yönetim
kademelerine çıkması mümkündür. Günümüzde yüksek işgücü devir oranları ve yatay örgütsel
yapılar, geleneksel terfi sistemlerinin büyük ölçüde terk edilmesine yol açmıştır. İşletmeler artık
yönetici adaylarını farklı birim veya lokasyonlardaki rotasyonlarla ve MBA (Master of
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Business Administration - İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) programlarıyla yetiştirmeyi tercih
etmektedir (Dessler, 2010: 126).

4.4.2.2.5. Kadrolama Çizelgeleri
Kadrolama çizelgeleri, hem birim hem de organizasyon ölçeğinde çalışan sayısını,
kadro dağılımını ve işgücünün niteliklerini grafiksel olarak izlemeyi sağlayan bir yöntemdir.
Pozisyon bazlı olarak işgücü arzındaki artış veya azalışlara ilişkin değerlendirmelerde
bulunmayı mümkün kılan kadrolama çizelgeleri etkinliği oldukça sınırlı bir yöntemdir. Bu
nedenle genellikle Markov analizi gibi sofistike yöntemlerin ön hazırlığı olarak kullanılır
(Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 37).

4.4.2.2.6. Markov Analizi
Markov analizi, insan kaynağı arzının tahmininde yaygın olarak kullanılan bir diğer
yöntemdir. Olasılık teorisinden hareketle geliştirilen Markov analizi, sofistike sayısal bir
yaklaşımdır. Kadrolama çizelgesinin genişletilmiş bir versiyonu olan Markov analizi, geçmiş
kayıtlara dayalı olarak işgücü hareketliliği (emeklilik, transfer, işgücü devri gibi) olasılıklarının
tahmin edilmesini sağlar. Örneğin insan kaynakları sisteminde kullanılan en önemli verilerden
biri, işgücü hareketliliği oranıdır. Çalışanlar zamanla bir pozisyondan diğerine geçebilirler. Bu
geçiş olasılığı sistemin belirsizliği olarak bilinir. Markov analizi, geçiş olasılıklarının tahmin
edilmesini sağlayarak İK planlamasının etkinliğini arttırır (Al Wahshi, 2016: 84).
Markov analizi, basit insan kaynağı giriş ve çıkış hareketliliğini gösteren personel
kadrolama çizelgelerinden çok daha işlevseldir. Markov analiziyle organizasyonda çalışmaya
devam edecek, terfi edecek, transfer olacak ve ayrılacakların oranları tanımlanabilir. Bu şekilde
organizasyondaki işgücü hareketlerinin izlenmesini sağlayan Markov analizi, bir geçiş matrisi
aracılığıyla gelecekteki içsel işgücü arzının tahmin edilmesini mümkün kılar. Markov analizi
hem stok (belli bir zamandaki işgücü miktarı) hem de akım yaklaşımını (belli bir dönemde
değişen işgücü miktarının karşılaştırılması) içerir. Stok ve akım yaklaşımını birleştiren Markov
analizi belirli bir dönemde her pozisyon için gelecekteki işgücü arzını öngörür.
Tablo 4.7’de bir Markov analizi örneği görülmektedir. Örnekte stok yaklaşımı 2016
yılındaki çalışan sayısıyla, akım yaklaşımı 2016’dan 2017 yılına işgücü hareketliliği ile temsil
edilmektedir.
Markov matrisi, bazı çalışanların gelecek yıl terfi etmeye uygun olduğunu, bazılarının
performansları nedeniyle işini kaybedeceğini göstermektedir. Nitekim vasıfsız işçi
pozisyonundaki çalışanların %67’si 2017’de bu pozisyonda çalışmaya devam ederken, %23’ü
şirketten ayrılacaktır. Bu çalışanların 31’inin (%10’u) 2017’de yıl terfi etmeye uygun nitelikte
olduğu görülmektedir.
Tablo 4.7: Bir İmalat Şirketi İçin Markov Analizi
2017

Formen

Vasıfsız

Çıkış
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Fabrika
Müdürü

2016

Birim
Yöneticisi

%87

İşçi

Makine
Operatörü

%7

%6

Fabrika Müdür (n=3)
3
%7

0
%76

0
%12

%5

Birim Yöneticisi (n=15)
1

11
%3

2
%75

1
%9

%13

Formen (n=60)
2
“Makine
(n=102)

45
%15

Operatörü

5
%48

15

8
%12

%25

49
%10

12
%67

26
%23

Vasıfsız İşçi (n=306)
31
Tahmini
(2017)

Arz

Miktarı

4

13

62

85

205
217

70
105

Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 38)

Markov analizi aynı zamanda yüksek işgücü devri oranlarının tanımlanmasını da
mümkün kılmaktadır. Söz gelimi matris, vasıfsız işçi ve makine operatörü pozisyonlarında bu
soruna işaret etmektedir. Bu nedenle 2017’de 31 makine operatörüne ihtiyaç duyulacaktır.
Yöntem, işgücü arzıyla ilgili yaşanan sorunlara karşı aksiyonlar geliştirmesini gerektirir.
Örneğin yüksek işgücü devrine yol açan faktörler değerlendirilmeli, çözümler üretilmelidir.
Ayrıca hak ettiği hâlde yeterli boş pozisyon olmadığı için terfi edemeyen çalışanların iş tatmini,
verimliliği ve performansı izlenmelidir. Benzer biçimde performans ve becerileri yeterli
olmayan çalışanlara ya eğitilerek nitelikleri geliştirilmeli ya da bu kişiler daha düşük bir
pozisyona transfer edilmelidir (tenzili rütbe) (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 39).
Markov analizi, kullanımı kolay olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Buna
karşılık, değişim süreci yaşayan veya yüksek işgücü devrine sahip olan organizasyonlar için
Markov analizi insan kaynağı arzının doğru şekilde tahmin edilmesini güçleştirebilir. Ayrıca
Markov analizinde örgütsel büyüklük önemli bir faktördür. Her pozisyonda en az 50 çalışanın
olduğu örgütlerde etkili olan yöntem, bu nedenle küçük şirketler için uygun değildir (Idris and
Eldridge, 2007: 100).
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4.4.3. İşgücü Açığı Analizi
İnsan kaynağı talep ve arzı tahminleri yapıldıktan sonra, talep ve arz arasındaki işgücü
açığı analizi aşamasına geçilir. İşgücü açığı analizi, öngörülen insan kaynağı arzı ve öngörülen
insan kaynağı talebi arasındaki farklılığı tanımlayan bir çalışmadır. Analiz, ilk iki aşamada
toplanan verilere dayalı olarak yapılır. Amaç, ihtiyaç duyulan çalışan sayısı ve niteliği ile
mevcut insan kaynağı arasındaki dengenin sağlanmasıdır.
Tablo 4.8: Bir İmalat Şirketi İçin İşgücü Açığı Analizi (550 Çalışan)
2017 Yılında
2017

2017

550 Çalışan İçin

Tahmini Arz

Tahmini Talep

İşgücü
Eksiği/Fazlası

Fabrika Müdür

4

3

-1

Birim Yöneticisi

16

17

1

Formen

32

68

36

Makine Operatörü

85

115

30

Vasıfsız İşçi

217

346

129

Toplam

354

549

195

Düzey

Not: İşgücü analizi tahmini arzdan tahmini talebi çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.
Negatif değer işgücü eksikliğine, pozitif değer ise, işgücü fazlalılığına işaret eder.
Kaynak: Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 46).
Buna karşılık insan kaynağı talep ve arzı eşitliği (işgücü dengesi) nadiren gerçekleşen
bir durumdur. Çoğunlukla, ya insan kaynağı arzı işgücü talebini (işgücü fazlası) ya da insan
kaynağı talebi işgücü arzını aşar (işgücü eksiği) (Al Wahshi, 2016: 87).
Daha önce kullanılan imalat şirketi verileri kapsamında bir işgücü açığı analizi
yapılabilir. Tablo 4.4’te oran analizi tekniği ile tahmini insan kaynakları talebi, Tablo 4.7’de
ise Markov analizi yöntemiyle tahminî insan kaynağı arzı tanımlanmıştı. Bu verileri kullanarak
gerçekleştirilen işgücü açığı analizi Tablo 4.8’de gösterilmektedir. Toplamda 195 çalışan açığı
olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 4.8’de ayrıca pozisyon bazlı olarak işgücü fazlası ve işgücü
eksiği de gösterilmiştir. Eksiklikler ve fazlalıklar İK planlaması araçları ile dengelenebilir
(Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 46).

4.4.4. Uygulama ve Planlama Araçları
Bu aşama planları ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli insani ve mali kaynakların
uygulamaya aktarılmasını, planlama araçlarının kullanılmasını ve gerekli iletişim ve
koordinasyonu kapsar (Pynes, 2008: 39).
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Uygulama aşamasında işgücü dengesizliklerini giderecek araçların tasarımı ön plana
çıkmaktadır. İşgücü eksiği durumunda insan kaynağı hacmini veya verimliliği geliştiren
araçları kullanılabilir. İşgücü fazlası söz konusu olduğunda ise insan kaynağı miktarını veya
çalışma süresini sınırlayan araçlar tercih edilebilir.
Bu bölümde işgücü dengesizliğini gidermek amacıyla kullanılabilecek planlama araçları
ele alınacak, ayrıca bunların niteliği, maliyeti, uygunlukları, avantajları ve dezavantajları da
tartışılacaktır. İşgücü dengesizliğini gidermede tercih edilecek araçların yasalara uygun şekilde
kullanılması gerekir.

4.4.4.1. İnsan Kaynağı Eksiği
İnsan kaynağı eksiği, işletmenin gelecekte işgücü ihtiyacının artacağını gösterir. Mevcut
işgücü miktarı, ihtiyacı karşılayamadığı için insan kaynakları departmanı ilave işgücü yaratacak
araçları kullanmalıdır. Eksiğin giderilmesinde ihtiyacın niteliğine uygun alternatifler
tanımlanmalıdır. Dönemsel ihtiyaçlar için kısa dönemli, kalıcı eksiklikler için uzun dönemli
araçlara başvurulmalıdır. Ayrıca, araçların seçimde maliyet-getiri analizi yapılmalıdır.
Denkleştirme (özellikle yoğunlaştırılmış iş haftası programları) işgücü eksiğini
karşılamada en kolay ve maliyetsiz araç niteliğindedir. Buna karşılık denkleştirme, oldukça kısa
süreli (2 ayla sınırlı) insan kaynağı ihtiyacındaki artışları karşılamaya olanak sağlar. Ayrıca
denkleştirme programı için çalışanın onayına gereksinim vardır. Denkleştirme programlarında
normal mesai düzenine göre belirli haftalarda ilave çalışma yapılmasına rağmen ek ücret
ödenmemesi çalışanlar arasında huzurluk yaratabilir.
Kısa dönemli işgücü eksiğini gidermede bir diğer yöntem, özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici insan kaynağı istihdamıdır. Özellikle yükleme-boşaltma, bakım, stok sayımı
gibi çevresel nitelikli işlerde geçici personel istihdamı yapılabilir. Ayrıca dönemsel (turizm
sezonu gibi) veya özel günlerdeki (Örneğin bayram, yılbaşı, sevgiler veya anneler günü gibi)
üretim artışlarını karşılayabilmek amacıyla organizasyon geçici iş ilişkisi yoluyla işgücü
kiralayabilir. Böylece işletmenin kısa dönemli kadro beklentileri hızlı ve etkin şekilde
karşılanabilir.
Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici çalışanların istihdam süresi 8 ayla
sınırlandırılmıştır. Ayrıca geçici çalışanların sayısı işyerindeki işçilerin %25’ini
geçememektedir. Ancak Yasa küçük ölçekli işyerlerinin (on ve daha az işçi çalıştıran) oransal
olarak daha fazla sayıda geçici çalışan istihdam etmesine olanak sağlamaktadır.
Fazla mesai, insan kaynağı eksiği kısa dönemli yani kalıcı değilse, başvurulabilecek
gereken bir diğer yöntemdir. Fazla mesai görece kolay ve düşük maliyetli bir araç
konumundadır. Buna karşılık, çalışanın bir yıl içinde yapabileceği fazla mesai süresi 270 saatle
sınırlıdır. Dolayısıyla fazla mesai yıllık bazda en fazla %11,5 düzeyinde ilave işgücü ihtiyacını
karşılayabilir. Ayrıca, fazla mesai çalışanın onayına bağlı olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği
açısından da çeşitli riskler yaratabilmektedir.
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İnsan kaynağı eksiği kalıcı nitelikte ise, yeni personel almak kaçınılmaz hâle gelecektir.
Mevzuat haftalık 45 saat olan tam süreli istihdam yanında haftada en fazla 30 saat olan kısmi
süreli ve çağrı üzerine çalışma seçenekleri sunmaktadır. İnsan kaynakları departmanı ihtiyacın
düzeyine uygun bir istihdam modelini tercih etmelidir. Örneğin bir market kapanma saatini
22:00’den 24:00’e çıkarıyorsa kısmi süreli istihdamla ile ihtiyacı gidermek mümkün olacaktır.
Buna karşılık ihtiyacın artacağı dönemleri önceden kestirmek güçse, çağrı üzerine çalışma
modeline yönelmek daha uygun olacaktır.

4.4.4.2. İnsan Kaynağı Fazlası
İnsan kaynağı fazlası, organizasyonun mevcut işgücünün bir bölümünü
kullanamayacağı anlamına gelir. İşgücünün kullanılamayan kısmı için insan kaynakları
departmanının çözüm seçenekleri üretmesi gerekir. Geliştirilen alternatiflerin sorunun
büyüklüğüne uygun olması gerekir. İşten çıkarmanın en son seçenek olması beklenmelidir. Bu
seçeneğin yaratacağı verimlilik kayıpları finansal tasarruftan çok daha yüksek olabilir.
Özellikle kısa dönemli geçici işgücü fazlalığı verimliliği etkilemeyecek araçlarla yönetilebilir.
Buna karşılık, fazlalık kalıcı bir nitelik arz ediyorsa işten çıkarma seçeneği kaçınılmaz hâle
gelebilir.
Uzun dönemli ve kalıcı nitelikli işgücü fazlalılığına karşı çalışanların bir bölümü kısmi
süreli statüye (part-time) geçirilebilir. Örneğin 100 tam süreli çalışanın istihdam edildiği bir
işletmede %10’luk işgücü fazlası, işgücünün %30’unun haftalık 30 saatlik kısmi süreli statüye
geçirilmesiyle giderilebilir. Bu araç hem çalışanlar ve hem de işverenler açısından oldukça
avantajlı olmakla birlikte, çalışanların kısmi istihdam statüsüne geçmeyi kabul etmesi gerekir.
Ayrıca işini kaybetme riski nedeniyle kısmi süreli çalışma statüsüne gönülsüz olarak geçenlerin
negatif davranışları işyerinde huzursuz bir atmosferin oluşmasına yol açabilir.
Çalışma süresinin kısaltılması işgücü fazlasını gidermede kullanılabilecek
seçeneklerden bir diğeridir. Örneğin 100 çalışanın istihdam edildiği bir şirkette %11’lik işgücü
fazlası, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate çekilmesiyle giderilebilir. Ancak bu
seçeneğin etkili olması, çalışma süresine paralel düzeyde ücretlerin düşürülmesine bağlıdır.
Dolayısıyla çalışanların bu kesintiye rıza göstermesi gerekir.

4.4.5. Etkinliğin Değerlendirilmesi
Uygulanmış planların etkinliğinin değerlendirilmesi hem nihai adım hem de İK
planlaması sürecindeki ilk aşama geriye doğru döngüye yol açabilecek bir aksiyondur.
Dolayısıyla planlama salt doğrusal değildir, tersine sonuçların değerlendirilmesi ile sonraki
planlar için döngüsel bir süreçtir. Etkinliğin değerlendirilmesinde verimlilik, işgücü devri ve
kalite gibi çeşitli metrikler kullanılabilir (Bulmash, Chhinzer and Speers, 2008: 47).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan kaynakları planlaması, örgütsel hedefleri gerçekleştirebilmek için doğru
kaynakların doğru zamanda tedarik edilmesini sağlayan örgütsel planlamanın önemli bir
aracıdır. İnsan kaynakları planları tedarik, seçme, eğitim, geliştirme, örgütsel yapı ve
ücretlendirme gibi insan kaynakları yönetiminin birçok fonksiyonunu etkilemektedir.
İnsan kaynakları planlaması hem kısa hem de uzun dönemli insan kaynağı ihtiyaçlarının
tanımlanmasını gerektirir. Ayrıca planlama sürecine hazırlanmak için mevcut insan kaynağı
analizidir. Beceri envanteri işgücünü değerlendirmenin en etkili yöntemlerinden biridir.
İnsan kaynakları planlaması beş aşamalı bir süreçtir. İlk aşama, insan kaynağı
ihtiyacının öngörülmesidir. İhtiyacın analizinde kantitatif (trend, oran ve regresyon analizi gibi)
ve kalitatif yöntemlerden (Delphi, nominal grup tekniği ve senaryo analizi gibi) yararlanılır.
İnsan kaynağı arzını öngörmek sürecin ikinci adımdır. Bu öngörüde aktüerya kayıpları,
gönüllü ve zorunlu işgücü devri gibi arzı etkileyen faktörler de dikkate alınmalıdır. İnsan
kaynağı arzının tahmin edilmesinde; trend analizi, yetkinlik modelleri, yenileme çizelgeleri,
devamlılık planlaması, kadrolama tabloları ve Markov analizi yöntemleri kullanılır.
Üçüncü aşama işgücü açığı analizinin yapıldığı aşamadır. İşgücü açığı analizi, insan
kaynağı talebi ile insan kaynağı arzı arasındaki dengenin değerlendirilmesi işlemidir.
Değerlendirme sonunda işgücü dengesi, işgücü açığı veya fazlası tespit edilir.
Dördüncü aşama, insan kaynağı fazlası veya eksiğini giderecek araçların tasarımı
aşamasıdır. Fazla çalışma, denkleştirme, ödünç iş ilişkisi, çalışma sürelerinin kısaltılması ve
işten çıkarma gibi araçlar bu amaçla kullanılabilir. Nihayet, insan kaynakları planının etkinliği
son aşamada değerlendirilir. Bu aşamadaki iyileştirme önerileri önceki aşamalara dönmeyi
gerektirecek bir döngü yaratılmasını mümkün kılar.
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Uygulamalar
BÜYÜK GİZA PİRAMİDİ
Büyük Giza Piramidi yüzyıllardır dünyayı büyülemekte ve tarihin en önemli
gizemlerinden biri olarak varlığını korumaktadır. İlk inşa edildiğinde 145 yüksekliğinde olan
Piramit, 4300 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak varlığını sürdürmüştür. Mısır
bilimi uzmanları ulaştığımız teknolojik ve bilimsel düzeye rağmen bugün benzeri bir yapıyı
inşa edilmesinin neredeyse imkânsız olduğu görüşündedirler. Projenin insan kaynakları
planlama ölçeği tarih boyunca karşılaşabilecek en üst düzeydedir.
Arkeologlar inşaat alanında yaklaşık 4000 operasyonel işçisinin (taş ocağı işçileri,
taşıyıcılar ve duvar ustaları) kullanıldığı, ayrıca operasyonel işçileri destekleyecek 16.000 ile
20.000 çalışanın (rampa işçileri, araç yapıcılar, harç hazırlayancıları, işçiler için gıda, giyinme
ve barınma hizmeti sağlayan personel) istihdam edildiğini tahmin etmektedirler. Dolayısıyla
toplamda 20.000 ile 25.000 kişinin 22 yıl boyunca Piramit’in inşaatında çalıştırıldığı
düşülmektedir.
İnsan kaynakları planlaması açısından ihtiyaç duyulacak çalışan sayısı, lokasyon başına
insan kaynağı ihtiyacı ve bu çalışanların nitelikleri muhtemel ön plana çıkan hususlardı.
Planlamayı etkilen çok sayıda faktörün olduğu açıktır. Örneğin günlük inşa edilecek ve teslim
edilecek blok sayısı, taş ocağı ile inşaat sahası arasındaki sefer sayısı, işgünü ve iş haftasının
uzunluğu, ihtiyaç duyulacak gıda miktarı ve konut sayısı.
Bu konudaki teorilerden biri çalışanların aileleri ile birlikte bu amaçla hazırlanmış bir
köyde yaşadığı yönündedir. Uzmanlar tarafından, alt ekiplere bölünmüş 5000 kişilik sürekli bir
işgücü grubu yanında yılın sadece 3-4 aylık döneminde çalışan 20.000 geçici bir işçi grubunun
olabileceği öngörülmektedir. Geçici işçilerin asıl işçilerin yaşadığı köylerin civarındaki
barınaklarda konakladıkları tahmin edilmektedir.
Bir diğer teoriye göre, çalışanlar piramitlerin inşaatı için üç gruba ayrılmıştır.
Gruplardan biri Giza’ya giderek piramitlerde çalışmış, ikinci grup bu işçilere gıda üretmek için
tarım alanlarında istihdam edilmiş ve üçüncü grup ise, dinlendirilerek yedek (back-up)
personeli olarak kullanılmıştır. Bu gruplar 4 aylık dönemlerle rotasyona tabi tutularak vardiya
düzeni oluşturulmuştur (Bulmash, Chhinzer, and Speers, 2008: 27).
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Uygulama Soruları
1) Piramidin inşaatında insan kaynakları planlaması açısından ne tür sorunlarla
karşılaşılmış olabilir?
2) Piramidin inşa sürecinde işgücü talebi ve arzını hangi faktörler etkilemiş olabilir?
3) Karşılaşılan sorunlar nasıl çözülmüş olabilir?
4) Piramitte çalışanların vardiya planlaması nasıl yapılmıştır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun ihtiyaç duyduğu doğru sayıda ve
nitelikteki işgücünün tanımlanması sürecidir?
a) Planlama
b) Tenzili rütbe
c) Politika
d) Stratejik planlama
e) İnsan kaynakları planlaması
2) Aşağıdakilerden hangisi çalışanın bulunduğu pozisyondan daha düşük bir
pozisyona transfer edilmesidir?
a) Planlama
b) Tenzili rütbe
c) Politika
d) Stratejik planlama
e) İnsan kaynakları planlaması
3) Aşağıdakilerden hangisi olasılık teorisinden hareketle geliştirilen karmaşık sayısal
bir yaklaşımdır?
a) Trend analizi
b) Regresyon analizi
c) Markov analizi
d) Yenileme çizelgeleri
e) Nominal grup tekniği
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4) Aşağıdakilerden hangisi geçmiş verilere dayalı olarak geleceğe ilişkin insan
kaynağı ihtiyacının tahmin edilmesi yöntemidir?
a) Trend analizi
b) Regresyon analizi
c) Markov analizi
d) Yenileme çizelgeleri
e) Nominal grup tekniği
5) Aşağıdakilerden hangisi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal
ilişkinin gücünü ve yönünü sayısal olarak tahmin etmede etkili bir yöntemdir?
a) Trend analizi
b) Regresyon analizi
c) Markov analizi
d) Yenileme çizelgeleri
e) Nominal grup tekniği
6) Aşağıdakilerden hangisi alanında deneyimli bir grup uzmanın katılımıyla
gerçekleştirilen bir tür yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğidir?
a) Trend analizi
b) Regresyon analizi
c) Markov analizi
d) Yenileme çizelgeleri
e) Nominal grup tekniği

120

7) Aşağıdakilerden hangisi üst düzey iş pozisyonlarına ilişkin insan kaynağı arzının
tahmin edilmesinde kullanılan bir değerlendirme tekniğidir?
a) Trend analizi
b) Regresyon analizi
c) Markov analizi
d) Yenileme çizelgeleri
e) Nominal grup tekniği
8) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması sürecinin ilk aşamasıdır?
a) Denetim
b) İşgücü açığı analizi
c) İnsan kaynağı ihtiyacı tahmini
d) Uygulama
e) İşgücü devir oranı
9) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması sürecinin son aşamasıdır?
a) Denetim
b) İşgücü açığı analizi
c) Talep tahmini
d) Uygulama
e) Arz tahmini
10) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları araçlarının kullanıldığı aşamadır?
a) Denetim
b) İşgücü açığı analizi
c) Talep tahmini
d) Uygulama
e) Arz tahmini
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Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) e, 7) d, 8) c, 9) a, 10) e
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5. İNSAN KAYNAKLARI BULMA VE SEÇME
Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Şelale UŞEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüm temelde insan kaynağı bulma, seçme ve yerleştirme olarak üç bölümden
oluşmaktadır. Öncelikle işletmenin insan kaynakları planlaması aşamasında belirlenen boş
pozisyonlara ve iş analizinde belirtilen özelliklere sahip adayların araştırılması ve bulunması
gerekmektedir. Adayların bulunması için hem işletme içi kaynaklardan hem de işletme dışı
kaynaklardan faydalanılabilir. Her iki durumda da etkili bir iş/eleman ilanı hazırlanması ve
işveren marka yönetimi kapsamında hedeflenen kitleye bu duyurunun iletişim tasarım süreçleri
dikkate alınarak iletilmesi gerekecektir. Sonuç olarak iş başvurularının toplanarak etkin bir aday
havuzunun oluşturulması ile insan kaynağı araştırma ve bulma aşaması tamamlanmış olur.
İnsan kaynağı seçme süreci özgeçmişlerin taranmasından seçim kararının verilmesine
kadar pek çok farklı aşamadan oluşmakta olup bu bölümde bu aşamalar detaylı bir şekilde
incelenmektedir. Bu bölüm, özellikle işletmeden işletmeye değişen seçme ve değerlendirme
yöntemleri başta olmak üzere, seçme mülakatı türleri ve bu süreçte İK yöneticilerinin neyi
neden yaptıkları, seçim kararını neye göre verdikleri ile ilgili detaylı bilgiler içerdiğinden
sizlerin iş arama sürecine de katkı sağlayacaktır.
İşe yerleştirme aşamasında ise iş teklif edilen adayın işi kabul ederek işe başladığı
zaman hemen hemen her işletmede farklı uygulanmakla birlikte insan kaynağı bulma, seçme
ve yerleştirme işlevinin bir parçası olan işe alıştırma eğitimi hakkında bilgi sahibi olmanız
amaçlanmıştır.

125

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Günümüzde işletmeler adayları seçerken nelere dikkat ediyorlar?
2) Adaylar iş başvurularında nelere dikkat etmeliler?
3) İnsan kaynağı bulma ve seçme işlevinin temel amacı nedir?
4) Yetkinliğe dayalı mülakat sonuçları gerçekten güvenilir mi?
5) Nedir bu yetkinlik? Acaba adaylar gerçekten aranılan “yetkinliklere” sahipler mi?
6) İnsan kaynağı bulma ve seçme süreci neden bir iletişim süreci olarak yürütülüyor?
7) İş teklifi sunulan aday teklifi kabul etmek zorunda mı?
8) Etkin bir işe alma sürecinde yapılması gerekenler neler?
9) Seçme mülakatları her zaman güvenilir sonuçlar verir mi? Nerede hata yapılıyor?
10) İKY ile pazarlama ilkelerinin ne ilgisi var? Neden buna ihtiyaç duyuldu?
11) İnsan kaynağı bulma ve seçme işlevi neden işveren marka stratejisinin önemli bir
parçası?
12) Etkili bir iş/eleman ilanı nasıl hazırlanır? Buna ne gerek var?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bölümün Tamamı

İşletmelerin bu faaliyeti
nasıl gerçekleştirdiğini,
sürecin başından sonuna
kadar neyi neden
yaptıklarını öğreneceksiniz.

Okuyarak, araştırarak,
uygulama yaparak

Seçme Süreci

İş başvurularının neden
reddedildiği, mülakatlarda
nelere dikkat etmeniz
gerektiğini anlayacaksınız.

Okuyarak ve derinlemesine
araştırma yaparak, İK
yöneticileri ile görüşerek,
özgeçmiş yazma eğitimleri
alarak

Seçme Mülakatı

Günümüzde yaygın olarak
kullanılan mülakat
yöntemleri ve mülakatta
sıklıkla yapılan hatalar
hakkında bilgi sahibi olarak
iş görüşmelerine bilgili ve
hazır gidebileceksiniz.

Okuyarak, deneme yaparak,
ilave eğitimlere katılarak

İşe Alımda Sosyal Medya
Kullanımı

Hem iş ilanının
duyurulabileceği hem de
adaylar hakkında
derinlemesine araştırma
yapılabilecek çift yönlü bir
araç olarak kullanıldığını
öğrendiğinize göre bu
konuda daha dikkatli
olabileceksiniz.

Deneme ve uygulama
yaparak, daha ayrıntılı
araştırarak

Yetkinlik

Artık sadece işe ve işletmeye
uygun olmanın yeterli
olmadığını, işletmenin
Yetkinliklerin geliştirilmesi
ihtiyaç duyduğu
için staj, uygulama ve
yetkinliklere de sahip
deneme yaparak
olunması gerektiğini
anlayacaksınız.
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Anahtar Kavramlar


İşe alma



Aday bulma



Terfi: işletme içinde dikey hareketlilik



Nakil: işletme içinde yatay hareketlilik



Seçme ve değerleme yöntemleri



Değerlendirme merkezi



Yetkinlik



Yetkinliğe dayalı mülakat



Mülakat sürecinin yönetimi



Mülakat hataları



İşe yerleştirme



Kadrolama



Oryantasyon: İşe alıştırma eğitimi



Entelektüel sermaye



İşveren marka yönetimi



İKY’de pazarlama yaklaşımı



Outsourcing: Dış kaynaklardan faydalanma



Staffing: İşe yerleştirme veya kadrolama

 Campus/college recruiting: Üniversite ziyaretleri, kariyer günleri kapsamında aday
bulma faaliyeti
 Headhunters: Türkçeye “kafa avcıları” olarak çevirebileceğimiz bu tür özel
istihdam büroları üstün niteliklere sahip hâlihazırda çalışanların araştırılması, bulunması ve iş
değiştirmeye ikna edilmesi konusunda uzmanlaşmış kuruluşlardır.
 Job posting: İşletme içi iletişim kanalları vasıtasıyla boş pozisyonun
duyurulmasıdır.
- Job advertising: Boş pozisyonun işletme dışı kaynaklara duyurulması yani
iş/eleman ilanı verilmesidir.
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Giriş
İnsan kaynakları yönetiminin en temel ve en geleneksel işlevlerinden biri olan “personel
bulma, seçme ve yerleştirme” işlevi uygulamada “kadrolama” ve “işe alma” kavramları ile de
ifade edilmektedir. Alan yazında ise, insan kaynağı/personel/eleman/işgören bulma işlevi
İngilizce “recruiting”, seçme işlevi “ selection”, yerleştirme işlevi ise “staffing” kelimeleri ile
ifade edilmekte tüm bu sürece ise, “işe alma” denilmektedir.
Hızın ve değişimin önem kazandığı, rekabetin kızıştığı, bilginin ve bilgiyi işleyen
insanın öneminin arttığı bu dönemde işletmelerin stratejik amaçlarını gerçekleştirecek ve
işletmenin varlığının devamını sağlayacak insan kaynakları bünyesinin oluşturulması,
geliştirilmesi ve korunması insan kaynakları yönetiminin en önemli sorumluluklarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsan kaynakları seçme ve yerleştirme işlevi bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu süreç
elbette insan kaynakları planlaması sonucunda veya acil olarak doldurulması gereken bir
pozisyon boşaldığında eleman ihtiyacının ortaya çıkması ile başlamaktadır. İşletme stratejileri,
hedef ve amaçları doğrultusunda hazırlanan insan kaynakları politikaları doğrultusunda ilk önce
adayların araştırılıp bulunması daha sonra mevcut başvurular arasından işe ve işletmeye en
uygun adayların seçilmesi ve son olarak da iş teklif edilen adayın işe yerleştirilmesi aşaması
izlenecektir.
İşe alma kararının, diğer bir değişle seçme ve yerleştirme işlevinin etkinliğinin
sağlanabilmesi için bu sürecin her bir aşamasının dikkatle planlanması, yürütülmesi ve
sonuçlandırılması gerekmektedir.
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5.1. Aday Araştırma ve Bulma
Aday araştırma süreci uygun sayı ve nitelikteki adayların bulunmasını ve işletmeye
çekilmesini yani işletmeye iş başvurusunda bulunmalarının sağlanmasını içerir. Diğer bir
ifadeyle işletmenin potansiyel çalışanlarının belirlenmesi sürecidir. Dolayısıyla ilk aşama
aslında işletmenin sayı ve nitelik bakımından ihtiyaç duyduğu uygun adayların bulunması ile
başlar. Bu aşamada amaç, işletmenin ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere uygun insan
kaynağının seçilebileceği bir aday havuzunun oluşturulmasıdır.
İşletmenin uygun adaylar havuzuna sahip olması günümüzde giderek daha önemli hâle
gelmiştir. Çünkü işletmenin iç ve dış çevresindeki değişimin hızı inanılmaz boyuttadır. İdeal
olan insan kaynakları planlaması aşamasında eleman ihtiyacının önceden tespit edilmesi ve
gerekli önlemlerin alınmasıdır. Ancak işletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan bazı gelişmeler
ve değişimler (öngörülemeyen istifa ve işten çıkarmalar veya esnek işgücü piyasası tedbirleri,
teşviklerin artması, üretim artışları gibi) bu ihtiyacın aniden doğmasına sebep olabilir. İşin
yürütülmesinde herhangi bir aksama yaşanmaması için boşalan pozisyonların da en uygun
maliyetle ve en hızlı şekilde doldurulması beklenmektedir. Dolayısıyla insan kaynakları
yönetiminin bu değişimle başa çıkabilmesi için işletmedeki mevcut pozisyonlarda çalışabilecek
hem içerideki hem de dışarıdaki potansiyel adaylarla ilgili bir özgeçmiş bankası / aday
havuzunu hazır bulundurması işe alma sürecini kolaylaştıracaktır. Aday havuzunun
hazırlanmasında esas amaç, işletmeye ve işe uygun nitelikte ve sayıdaki adayın seçimini
kolaylaştırmak ve maliyet avantajı elde ederek işletme performansına olumlu katkı sağlamaktır.
Aday havuzu oluşturma, bu anlamda dinamik bir süreci ifade etmektedir. Çünkü
işletmenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile işletme stratejisi göz önünde bulundurularak
aday havuzunun sürekli güncel tutulması ve yenilenmesi gerekmektedir. Günümüzde bazı
işletmeler prensip olarak veya işletme stratejisinin bir parçası olarak adayların araştırılıp
bulunması konusunda dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) yani özel istihdam büroları
aracılığıyla eleman sağlama yöntemini sıklıkla uygulamaktadırlar. Böylece işletmeler aday
araştırma ve bulma hususunda alternatiflerini arttırmakta, süreci kısaltmakta ve bazı
durumlarda maliyetleri düşürebilmektedirler.
İnsan kaynağı ihtiyacının mümkün olan çok sayıda kişiye duyurulması gerekmekle
birlikte bu anlayış yerini işletmeye ve işe en uygun adayların başvurusunu sağlamak anlayışına
terk etmektedir. Elbette ki boş işin niteliği dikkate alınarak bu tercih yapılmalıdır. Giriş
pozisyonu için veya vasıf gerektirmeyen işlerde seçim oranını yükseltmek, başvuru sayısını
arttırmak ve bu sayede en doğru kişiyi seçmek için çok sayıda kişiye duyuru yapılması gerekli
olacaktır. Bu tür boş pozisyonlarda amaç, başvuru sayısını mümkün olduğunca arttırmaktır.
Aday bulma faaliyetinin başarısı için işletmenin varsa temel stratejisi yoksa İK
politikaları ve planları doğrultusunda farklı çalışan grupları (mavi yakalı- beyaz yakalı) veya
farklı düzeydeki (başlangıç-orta-üst) pozisyonlar için her bir işin tanımına ve gereklerine uygun
nitelikteki adayların başvurması sağlanmalıdır. Dolayısıyla boş işlere uygun hedef kitle doğru
tespit edildikten sonra bunlara uygun araçlar tespit edilmelidir. Örneğin; temizlik elemanı
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ihtiyacı ile uzman ihtiyacı aynı yöntemlerle karşılanmamalıdır. Aday araştırma ve bulma
faaliyeti her bir boş pozisyon için özelleştirilmelidir.
Aday araştırma ve bulma işlevinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin bu kararı etkileyen
hem işletmenin içinde hem de dışında çok sayıda faktör vardır. Genel olarak işletmelerin insan
kaynakları yönetimini özel olarak ise aday araştırma, bulma ve seçme faaliyetini etkileyen
faktörleri iki grupta toplamak mümkündür.
Bunlardan ilki örgütsel faktörler olan; işletmenin büyüklüğü, işletmenin niteliği,
işletmenin rekabet stratejisi, insan kaynakları politikaları ve planları (esnek çalışma biçimleri,
ücret ve terfi, nakil vb.), işe alma uygulamaları ve alışkanlıkları, işletmenin büyüme eğilimi
veya personel devri, işletmenin imajı, işletmenin faaliyette bulunduğu konum, işin kendine
özgü nitelikleri, işletmenin maliyetleri, özel veya kamuya ait olup olmaması ve son olarak
çalışma / endüstri ilişkilerinin niteliğidir (Acar, 1998: 124-127). İkinci olarak çevresel
faktörler arasında; işletmenin faaliyette bulunduğu ekonominin genel koşulları (ekonomik
büyüme veya durgunluk ve kriz), dış işgücü piyasasında gerekli niteliklere uygun işgücü yeterli
olmaması, yüksek işsizlik oranları ve türü, devletin istihdam politikaları ve istihdama ilişkin
yasal düzenlemeleri saymak mümkündür (Acar, 1998: 127-128).
Tablo 5.1: Aday Bulma Faaliyetini Etkileyen Faktörler
Örgütsel Faktörler

Çevresel Faktörler

İşletmenin Büyüklüğü

Genel Ekonomik Koşullar

(Büyük-Orta-Küçük)
İşletmenin Niteliği

İşgücü yetersizliği

(Çokuluslu-Küresel-Uluslararası)
İşletmenin Rekabet Stratejisi

Yüksek İşsizlik oranları ve türleri

(Düşük Maliyet- Kalite İyileştirme-Yenilik )
İşletmenin İK Politikaları

Ulusal İstihdam politikaları

(terfi - ücret - esnek çalışma- …)
İşletmenin İK Uygulamaları ve Alışkanlıkları

İstihdama ilişkin yasal düzenlemeler

(İşletmeyle özdeşleşen gelenekler)
İşletmenin İK Planları ve Stratejileri

Rakiplerin varlığı ve durumu

İşletmenin Büyüme Eğilimi ve Personel Devri
İşletmenin İmajı
İşletmenin Konumu
Açık İşin Özellikleri
Sektörel Özellikler (Özel-Kamu)
Çalışma / Endüstri İlişkilerinin Niteliği
(Sendika ve TİS’nin varlığı / yokluğu)
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5.1.1. Aday Bulma Faaliyetinin Kaynakları ve Yöntemleri
Aday araştırma ve bulma aşamasında aday havuzunun oluşturulmasını sağlayacak iki
temel kaynak kullanımı (iç kaynaklar ve dış kaynaklar) söz konusudur. İç kaynaklar,
işletmedeki mevcut çalışanlar veya eski çalışanlar olup dış kaynaklar, işletme dışından
sağlanacak işgücü piyasasında hâlihazırda iş arayanların veya işini değiştirmek isteyenlerin
tümünü ifade etmektedir. Her ne kadar eskiden kendi isteği ile işten ayrılmış olanların yeniden
işe alınması işletmeler tarafından tercih edilmemiş olsa da günümüzde, yüksek personel devir
oranları ve nitelikli eleman kıtlığı nedeniyle eskiden işletmede çalışmış ve işe geri alınmasında
bir sakınca olmayan eski çalışanlar da iç kaynaklar olarak değerlendirilmeye başlanmıştır
(Dessler,2000: 133 - 134).
Farklı pozisyonlar için iç ve dış kaynaklara yönelme konusunda farklı öncelikler tercih
edilebilir. Üst düzey kadrolara içerden terfi yoluyla yerleştirme, genellikle tercih edilen ve
doğru bir yöntemdir. Çünkü çalışanın kurumu, diğer çalışanları, müşterileri, ürün ve hizmetleri
tanıması önemli bir üstünlüktür. Ancak tümüyle yeni konuların ve işlerin gündeme gelmesi ve
değişimin gerekli olması durumunda üst düzey pozisyonlara dış kaynaklardan aday bulunması
gereklidir (Barutçugil, 2004a: 260). Bu karar, stratejik yönetim anlayışı benimseyen
işletmelerde seçilen rekabet stratejisine bağlı olarak verilmelidir. Buna göre boş pozisyonlar İK
politikaları veya stratejileri doğrultusunda sadece iç kaynaklardan veya sadece dış
kaynaklardan veya her iki kaynağa da sırayla veya aynı anda başvurularak doldurulabilir.
Günümüzde çalışan bağlılığı ve işletmenin diğer soyut varlıkları önemli bir rekabet avantajı
sağladığından pek çok işletme, boş pozisyonları önce mevcut çalışanlara duyurmayı daha sonra
dış kaynaklara yönelmeyi veya süreci eş zamanlı olarak her iki kaynağa başvurarak yürütmeyi
tercih etmektedirler.
Diğer taraftan işletme ister iç ister dış kaynaklardan yararlansın faaliyette bulunulan
ülkenin istihdam ve işgücü piyasası ile ilgili yasal düzenlemelerine (eşit davranma ilkesi,
ayrımcılık yasağı, istihdamı zorunlu olan ve/veya teşvik edilen gruplar, işe almada öncelik
verilmesi zorunlu kişiler, vs…) uymakla yükümlüdür (Leap and Crino, 1993: 201). Dolayısıyla
işletmenin kaynak tercihi de yasal düzenlemelerdeki uygulamalardan etkilenecektir.

5.1.1.1. Adayların İç Kaynaklardan Bulunması
Boşalacak veya yeni açılacak pozisyonların doldurulmasında adayların iç kaynaklardan
sağlanmasını tercih eden işletmeler, bunu işletme içinde ya dikey (terfi - yükseltme) ya da
yatay hareketlilik (nakil-transfer) yoluyla gerçekleştirmektedirler. Diğer taraftan işletmeler,
bu iki yöntemin alternatifi olarak yeni eleman ihtiyacını geçici olarak ortadan kaldıracak olan
iş genişletme, iş zenginleştirme ve rotasyon uygulamalarını da tercih edebilirler. Gerçekten
de bazı birimlerdeki insan kaynağı ihtiyacı, çoğu zaman mevcut çalışanların görev tanımlarında
yapılacak birtakım değişikliklerle ortadan kaldırılabilir. Nitekim insan kaynağı ihtiyacı duyulan
birimlerde çalışanların mevcut işlerinin çeşitlendirilmesi yani birden fazla işle uğraşması (iş
genişletme-yatay genişleme) veya etkinlik alanının ve sorumluluklarının arttırılması (iş
zenginleştirme-dikey genişleme) veya başka bir birimden geçici olarak görevlendirilme
(rotasyon) yoluyla geçici olarak yeni eleman ihtiyacı karşılanmış olur (Fındıkçı, 1999: 173).
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Terfi, bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından mevcut pozisyonundan
daha üst düzeyde bir pozisyona yükseltilmesidir. Terfilerde “kıdem”, “performans / başarı
düzeyi” ve “potansiyeli” karar ölçütü olarak kullanılabilmektedir. Kıdem ölçütü adayın çalışma
hayatındaki, işletmedeki, bölümdeki ve pozisyondaki çalışma süresini göstermektedir. Adayın
işletmede ve mevcut işinde geçirdiği süre işletmeyi ve örgüt kültürünü tanıması açısından ve
örgüte bağlılığını ifade ettiğinden değerli bir ölçüt olmakla birlikte özellikle pozisyonun
seviyesi yükseldikçe tek başına yeterli değildir. Performans/başarı ölçütü adayın mevcut
pozisyonunda elde ettiği başarıyı ölçmektedir. Söz konusu performans adayın mevcut işinde
elde ettiği başarıyı ölçtüğünden bir üst pozisyonun gerektirdiği kapasiteye sahip olup
olmadığını veya benzer başarıyı elde edip edemeyeceğini göstermez. Bu sebeple terfilerde
sadece bu ölçütün kullanılması da yeterli değildir. Adayın potansiyelini dikkate alan ölçütler,
adayın yükseltileceği pozisyonun gereklerine uygun olup olmadığının ve adayın gerekli
yetkinliklere sahip olup olmadığının aday seçim yöntemleri kullanılarak ölçülmesidir.
Uygulamada pek çok işletme özellikle yönetim pozisyonlarında yapılacak terfilerde yönetsel
başarıyı tahmin etmede en etkili yöntem olan “değerleme merkezi” yöntemini (assessment
center) kullanmaktadırlar (Yelboğa, 2012). Günümüzde işletmeler performans ve potansiyel
ölçütlerine dayalı bir terfi politikasını tercih etmektedirler (Byars and Rue, 2006: 114). Özetle,
işletmede yükselme olanaklarının olması, çalışanlar açısından önemli bir motivasyon
kaynağıdır. Adaylar açısından ise o işletmeyi tercih etme sebebi olabilmektedir.
Nakil, bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından aynı düzeydeki işler
arasında yatay olarak yer değiştirmesidir. Nakil uygulaması çalışanların, personel fazlası olan
bölümden personel eksikliği olan bölüme kaydırılması yoluyla işletme etkinliğinin arttırılması
veya işletme içi “yetiştirme eğitimi” amacıyla uygulanmaktadır.
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Tablo 5.2: Aday Bulma Faaliyetinin Kaynakları ve Yöntemleri
İç Kaynaklar

Dış Kaynaklar

1- Mevcut çalışanlar

1- İşgücü piyasasında İş arayanlar

2- Eski Çalışanlar

2- Rakiplerde veya
hâlihazırda çalışanlar

diğer

işletmelerde

3- Staj uygulamaları
4- Eski Başvurular
Yöntemler

Yöntemler

 Terfi

 Çalışanların tavsiyeleri ve Referans
Göstermeleri

 Nakil

 Üniversitelerde veya ilgili okullarda
şirket tanıtımları (Kariyer Günleri)
 İş / İstihdam Fuarları

Geçici/Alternatif
Çözümler
 İş Genişletme
 İş Zenginleştirme
 Rotasyon

 Resmi veya özel istihdam büroları
 Eğitim kurumları ve çeşitli meslek
kuruluşları
(üniversitelerin
kariyer
merkezleri)
 İş / eleman İlanları (sosyal/yazılı
medyada)
 Web / İnternet Sitesi Duyuruları

Her iki tür hareketlilik yoluyla çalışanların yetenek, nitelik ve isteklerine daha uygun
olan işlerde çalıştırılması sağlanmakta ve çalışanların tatmini ve motivasyonu üzerinde pozitif
etki yaratılmaktadır. Bu şekilde farklı bölüm veya pozisyonlarda daha başarılı olacağına inanan
çalışanların, eğer nitelikleri uygun ise ve boş iş varsa, istek ve beklentileri karşılanmış
olduğundan işletmeye duyulan bağlılık, güven ve adalet duygusu artacaktır. Böylece işten
ayrılmalar dolayısıyla personel devir oranı azaltılacaktır (Byars and Rue, 2006: 114).
Aday bulmada iç kaynaklardan faydalanmanın diğer yararları ise dış kaynaklara
başvurma yöntemine nazaran daha az maliyetli ve hızlı olması, işe alıştırma sürecine ihtiyaç
duyulmaması, örgüt kültürüne uyum ile ilgili sorunların yaşanmaması, mevcut personele
kendini geliştirmek için bir sebep verilmesi, işletmenin hem iç hem de dış işgücü piyasasında
imajını ve itibarını arttırması şeklinde sayılabilir (Acar, 1998: 132).
Ancak bu yararlarının yanında eğer işletme İK politikalarını sadece ve her pozisyon için
iç kaynaklardan aday sağlamaya dayandırır ise, bazı istenmeyen sonuçlar da doğuracaktır.
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Özellikle de işletmenin ihtiyaç duyduğu yeni fikirlerin, yeni nitelik ve yeteneklerin, farklı
becerilerin, farklı bakış açılarının kısacası taze kanın işletmeye kazandırılması engellenmiş
olacaktır. Bu durum uygulamada “örgütsel tutuculuk” olarak adlandırılmaktadır (Dereli ve
Uzunçarşılı, 1990: 8). Terfi kararları, her ne kadar İK planları doğrultusunda objektif ölçütlere
dayandırılsa da özleri itibarıyla politik baskılara açık olduğundan uygun bir eşleştirme
yapılamayabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca işletmelerin terfi ve nakillerde etkin ve adaletli
bir politika yürütmemeleri mevcut çalışanlar arasında huzursuzluk, çatışma, yıkıcı rekabet ve
ayrımcılık gibi pek çok kuraldışı davranışın oluşmasına sebep olabilir (Byars and Rue, 2006:
114). Diğer taraftan bir işletme boş pozisyonları doldurmak ve alt kademe işlerde çalışanların
daha üst kademelere yükselmelerini sağlamak için eğitim programlarına ağırlık vermek
zorundadır. Ayrıca terfi politikalarına ağırlık veren işletme, alt kademe pozisyonlar için eleman
alımında daha seçici ve dikkatli olmak ve potansiyeli yüksek kişiler seçmek zorunda kalacaktır
(Dereli ve Uzunçarşılı, 1990: 8).
Diğer taraftan eski çalışanları tekrar işe almanın hem bazı yararları hem de bazı
sakıncaları olacaktır. Öncelikle eski çalışanlarla işletmenin bir geçmişi olduğundan ki bunun
süresi çok önemli, işletmeye uyumu ile ilgili bir sorun çıkmayacaktır. Dessler’e göre (2000:
133) eski çalışanın işe geri dönme sebebi çok önemlidir. Bunun için işten ayrılma
mülakatlarında elde edilen bilgiler gözden geçirilerek tekrar işe alınması düşünülmelidir. Aksi
takdirde işletmeden intikam almak, işletmeye zarar vermek amacıyla işe geri dönenler ile karşı
karşıya kalınabilir.

5.1.1.2. Adayların Dış Kaynaklardan Bulunması
Boş pozisyon, giriş niteliğindeyse veya iç kaynaklardan doldurulamıyorsa veya özel
birtakım becerilere ihtiyaç varsa uygun adaylar, işletme dışında işgücü piyasasında aktif olarak
iş arayanlar veya rakip / diğer işletmelerde hâlihazırda çalışmakta olanlar veya işletmede staj
yapmış ya da yapıyor olanlar veya aday havuzunda bulunun eski başvurular arasından
seçilmektedir.
İşletme dışından hangi yöntemlerle aday aranacağı boş pozisyonun özellikleri ile
işletmenin İK plan ve stratejilerine göre belirlenmektedir. Günümüzde işletmeler, teknolojik
ilerlemelere paralel olarak, sıklıkla gazete ve internet (işletmenin kendi internet sitesi veya iş
ve eleman arama siteleri) üzerinden iş ilanları yayınlamak yoluyla hedef kitlelerine ulaşmayı
tercih etmektedirler. Bu şekilde hedeflerine uygun çok sayıda adaya ulaşabilmekte, daha düşük
maliyetle ve daha hızlı bir şekilde aday bulma faaliyetini yerine getirebilmektedirler. Diğer
taraftan işletmede çalışanların tavsiyelerinin dikkate alınması hem daha güvenilir adaylara
ulaşılmasını hem de zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlayacaktır.
Birçok işletme hâlihazırda işletmede çalışanların tanıdıklarını tavsiye etmeleri
yöntemini kullanarak boş pozisyonları doldurmayı tercih etmektedirler. İşletmede çalışanlar
hem çalıştıkları işletmeyi hem de tavsiye edecekleri adayı tanıdıklarından bir tür başlangıç
elemesi de gerçekleşmiş sayılır. Çünkü tavsiyede bulunan çalışan hem adayın hem de
işletmenin memnuniyetini dikkate alacaktır (Dereli ve Uzunçarşılı, 1990: 12). Özellikle eleman
bulmanın zor olduğu veya personel devri çok yüksek işlerde ve perakende sektöründe
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işletmeler, mevcut çalışanları aday bulma hususunda ödüllendirmektedir. Nitekim yapılan bazı
araştırmalar da tavsiye yoluyla işe başlayan adayların işten ayrılma oranlarının diğer
yöntemlerle işe alınanlara nazaran daha düşük olduğunu kanıtlamıştır (Byars and Rue, 2006:
117).
Vasıfsız veya yarı vasıflı eleman istihdamında veya özel teknik ve mesleki beceri
gerektiren işlerde resmî istihdam büroları, meslek kuruluşları ve meslek okulları, iş/istihdam
fuarları kısa bir zaman içinde mümkün olan en fazla adaya işletmeyi tanıtmaya ve özgeçmiş
toplayarak aday havuzunu genişletmeye imkân tanımaktadır.
Diğer taraftan üniversitelerin kariyer merkezleri ve eğitim kurumlarında düzenlenen
“kariyer günleri” çalışma hayatına ilk defa girecek olan potansiyel adaylar ile stajyer adaylarını
işletmeler ile buluşturmakta ve bu şekilde işletmeler kendilerini, İK uygulamalarını, adaylardan
beklentilerini, örgüt kültürlerini potansiyel adaylara aktararak giriş pozisyonundaki
boş/boşalması muhtemel pozisyonlar, geçici/dönemsel ihtiyaçları veya staj için özgeçmiş ve
başvuru toplamaktadırlar. Üniversite ziyaretleri (campus/college recruiting) aynı zamanda
işletmelerin işveren olarak bilinirliğini arttırma, olumlu bir imaj yaratma ve firma tanıtımlarını
yapma fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Ancak işletmenin üniversite ziyaretlerinde
görevlendireceği İK elemanlarının hem firma hem de işler hakkında yeterli bilgiye sahip olması
ve etkili mülakat becerilerine sahip olması gerekmektedir (Byars and Rue, 2006: 116).
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Tablo 5.3: Aday Bulma Faaliyetinin Kaynaklarının Fayda ve Sakıncaları
Dış Kaynaklar
Yararları

Sakıncaları

İç kaynaklara nazaran çok daha geniş bir İşletmeye veya işe uygun olmayan
kitleden faydalanılmasını sağlar.
kişinin seçilmesine sebep olabilir.
Mevcut personeli eğitmekten daha ucuz ve İşe alıştırma ve örgüte uyumun zaman
hızlıdır.
alması
Mevcut alışkanlıklar ve yeteneklerin dışında Mevcut
çalışanlarda
moralsizlik,
ihtiyaç duyulan farklı yeteneklerin, bakış adaletsizlik, güvensizlik oluşması
açılarının ve yaklaşımların işletmeye
kazandırılmasını sağlar.
İç Kaynaklar
Yararları

Sakıncaları

Kurum içinde bir hareketlilik sağlar. Alt Sınırlı sayıda aday arasından seçim
kadrolara fırsat verilerek yeni yetenekler yapmayı gerektirir.
keşfedilir.
İşletmeye özgü yeteneklerin değerlendirilmesi Terfilerin objektif olmayan ölçütlerle
ve elde tutulması yani öz kaynaklardan yapılması,
politik
baskıya
ve
yararlanılması sağlanmış olur.
manipülasyona açık olabilmesi
Mevcut çalışanların iş
motivasyonunu yükseltir.

tatminini

ve Aynı çalışanlarla devam edilmesiyle
birlikte yeni ve yaratıcı fikirlere kapalı
kalınması

İşe alma maliyetini düşürür. Yeni eleman için Terfi bekleyenlerde moralsizlik, çatışma,
ek yatırım yapılmaması sağlanır.
ayrımcılık olasılıkları
Örgütsel adalet ve güven duygusunu geliştirir. Eski çalışanların yeniden işe alınması
Örgüte bağlılığı arttırır.
mevcut çalışanlar arasında huzursuzluk
yaratabilir ve istenmeyen istifalara sebep
olabilir.(*)
İşletme, adayların kuvvetli ve zayıf yönleri
hakkında bilgi sahibidir. Aynı şekilde adaylar
da işletmeyi daha yakından tanımaktadır.
Aday-işletme uyumu, eğitim, işe alıştırma,
örgüt kültürü ve kurum değerlerinin
benimsenmesi gibi sorunlar çıkmaz.
Kurumdan dışarıya beyin göçü önlenmiş olur.
Mevcut çalışanlara yapılan yatırımın karşılığı
alınmış olur.

Kaynak: Fındıkçı, 1999: 171-176, (*) Dessler, 2000: 132 ve Byars and Rue, 2006: 117’den
yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Staj uygulaması, öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları, okulda öğrendiklerini uygulama
fırsatı yakalamaları ve özellikle iş yapma becerisi kazanabilmeleri açısından çok önemlidir.
Stajyerler, işletmelerin geçici olarak eleman ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında potansiyel
adaylar olarak da değerlendirilmektedirler. Türkiye’de de günümüzde uygulama alanları
arttırılarak mesleki eğitimin bir parçası olan zorunlu stajların yanı sıra öğrencilerin tümünü
kapsayacak şekilde “işbaşında eğitim” adı altında genişletilmiştir.
Günümüzde insanın “entelektüel sermaye” olarak değerlendirilmesi ile birlikte iş arayan
kişilerle belirli yeteneklere sahip eleman arayan işletmeler arasında aracılık yapan özel istihdam
bürolarının önemi artmıştır. İşletmede boşalan pozisyonların önem derecesi ve aciliyet
durumuna göre işletmeler bu hizmeti özel istihdam bürolarından alabilmektedirler. İşletmelerin
özel istihdam bürolarına başvurma nedenleri arasında öncelikle boş pozisyonun gereklerine ve
işletmenin kültürüne uyum sağlayacak üstün performansa sahip yeteneklerin araştırılıp
bulunmasıdır. Bu noktada özel istihdam büroları işletmelerin aday araştırma ve bulma işlevinin
tümünü veya bir kısmını belirli bir ücret karşılığında üstlenmiş olmaktadırlar. Diğer taraftan
bazı durumlarda bu büroların hizmetleri sadece aday araştırma ve bulmakla sınırlı kalmamakta
konusunda uzmanlaşmış özel istihdam büroları, bir sonraki aşama olan aday seçme aşamasında
da buldukları adaylar arasından en uygun seçimin yapılmasını (psikolojik testler, mülakatlar,
değerlendirme merkezi, yetkinlik analizi ve diğer danışmanlık faaliyetleri) ve işletmenin
sadece, işletmeye ve boş pozisyona uyum sağlayan adaylarla görüşmesini sağlayarak boş
pozisyonun doldurulmasına destek vermektedir. İşletmeler bu şekilde hem özel istihdam
bürolarının bu konudaki uzmanlıklarından yararlanmış hem de zamandan ve maliyetten tasarruf
sağlamış olmaktadırlar.
Bazı özel ve üstün yetenek gerektiren yönetsel pozisyonların doldurulmasında rakip
işletmelerde hâlihazırda söz konusu pozisyonda çalışanların veya daha önce çalışmış olanların
araştırılıp bulunması da etkin bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Rakiplerde çalışanların ya da
çalışmış olanların araştırılması, bulunması, iş değiştirmeye ikna edilmesi ve işletmeye
çekilmesi için yine bu konuda uzmanlaşmış özel istihdam bürolarına (headhunters/kafa
avcıları) başvurulabilmektedir (Dessler, 2000: 147-148).
Yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birinin insan kaynağı bulmada en etkili
yöntemin olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. İşletmelerin insan kaynakları yönetimi
personel devri, devamsızlık ve iş performansı gibi ölçütler kullanarak daha önce yapılan işe
almaların etkinliğini ölçtükten sonra işletme için en uygun ve etkin yöntemi belirlemek
durumundadır (Byars and Rue, 2006: 117).

5.1.2. İnsan Kaynağı İhtiyacının Duyurulması: İş/Eleman İlanı
Eleman ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanacak ise, boş pozisyonun işletme içinde bülten,
pano veya kurum içi özel iletişim portalı olan “intranet” aracılığıyla duyurulması (job posting)
ve başvuru için belirli bir süre verilmesi gerekmektedir. Sendikaların örgütlü olduğu işyeri ve
işletmelerde, yetkili sendika yapılan toplu iş sözleşmesi açılacak veya boşalan pozisyonların
önce işyerinde çalışanlara duyurulması hususunu düzenleyebilmektedir (Dessler, 2000: 131).
Bu duyurularda işin unvanı, ücret haddi, adaylarda aranan özellikler, görev ve sorumluluklar
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gibi unsurlar belirtilir. Bütün başvurular önce insan kaynakları yönetimine gönderilir, daha
sonra boş/açılacak pozisyonun yöneticisi ile görüşme yapılır ve nihayetinde işletmenin terfi
politikaları uyarınca seçilen aday yükseltilir (Byars and Rue, 2006: 114).
Eleman ihtiyacı dış kaynaklardan karşılanacak ise, benzer bir duyurunun (job
advertising) işgücü piyasasında aktif olarak iş arayanlara yapılması gerekmektedir. İşletme
personel bulma ve seçme faaliyetini bizzat kendi yürütebilir veya bu hizmeti özel istihdam
bürolarından satın alabilir. Özel istihdam bürolarının aracılık yaptığı durumlarda iş/eleman
ilanı, özel istihdam bürosu tarafından hazırlanır, duyurulur ve başvurular değerlendirilir.
Günümüzde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak isteyen veya hızla büyüyen veya
çok sayıda yeni yeteneklere ihtiyacı olan işletmeler, dış kaynaklardan insan kaynağı sağlama
yoluna gitmektedirler. “Entelektüel sermaye” olarak adlandırılan belirli niteliklere ve
yetkinliklere sahip adayların işletmeye çekilmesi, iş ilanlarına yeterli sayıda adayın
başvurmasının sağlanması ya da başvuran adayların işletmenin beklentilerini karşılaması için
işveren marka değerinin ve bilinirliğinin payı büyüktür.
Diğer taraftan piyasada kıt kaynaklar arasında değerlendirilen üstün performansa sahip
yetenekli kişiler insan kaynakları yönetiminde “pazarlama” yaklaşımını benimseyen işletmeler
tarafından “iç müşteri” olarak değerlendirilmekte ve pazarlamanın temel esasları insan kaynağı
2

bulma ve seçme süreçlerine adapte edilmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen işletmeler iş
ilanını, “işin ve işletmenin reklamı” olarak ele almaktadır. İşveren marka yönetiminde,
işletmenin mevcut çalışanlar ve potansiyel çalışanlar yani adaylar tarafından “işveren” olarak
konumlandırılmasında temel pazarlama tekniklerinden yararlanılmaktadır. Burada
pazarlamaya konu olan ürün, işletmelerdeki boş pozisyonlardır. Amaç, mevcut yetenekli
çalışanları muhafaza ederken yeni yetenekleri işletmeye çekmektir. Ayrıca tüketici markasında
olduğu gibi işveren markasında da işverenin müşterilere (mevcut ve potansiyel çalışanlara)
sunduğu duygusal ve akılcı faydalar ön plana çıkartılır. İşveren marka yönetiminde fonksiyonel
ve ekonomik yararlar (fiziksel çalışma şartları, ücret, yan ödeme, sosyal imkânlar) kadar
psikolojik yararlar (insanları öz kimliklerini koruma, kişisel imajlarını geliştirme ya da
kendilerini ifade etme, işletmenin amacı, değerleri, kaliteye verdiği önem, işin sağlayacağı
saygınlık) da önemlidir. Tüm bu faktörler mevcut ve potansiyel çalışanların elde edebilecekleri
somut ve soyut yararları tanımladığı için işveren tercihlerini etkilemektedir (Baş, 2015).
Dolayısıyla günümüzde insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere verilen iş/eleman
ilanları, işveren marka yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak görülmektedir. İş/eleman
ilanları potansiyel çalışanların yani adayların işletmeyle tek taraflı olarak kurduğu ilk temastır
ve ilk izlenim çok önemlidir. İlanların görselliği, tasarımı, yaratıcılığı, metinleri ve işletmenin
kurumsal kimliğiyle uyumu adayların karar alma sürecini doğrudan etkiler
(http://www.businessballs.com, 05.11.2016). Dolayısıyla boş pozisyon için belirlenen hedef
kitleye ulaşmak ve onları ilk bakışta etkilemek için dikkat çekici, ilginç, çalışma isteği
2 Daha fazla bilgi için bakınız: M. Rafiq ve P. K. Ahmed, “The Scope of Internal Marketing: Defining the
Boundary between Marketing and Human Resource Management”, Journal of Marketing Management, 9, 1993,
ss. 219- 232.
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uyandıran ve onları harekete geçirecek iş ilanları hazırlanmalıdır. Diğer bir ifadeyle iş ilanının
şekil bakımından diğer iş ilanlarından ayrılan, göze çarpan bir görüntüsü olmalı; ilana konu
olan işe ilgi uyandırmalı, işi cazip kılmalı; o işletmede ve o işte çalışma isteği uyandıracak
birtakım ek faydalara (kariyer olanakları, iş tatmini, seyahat imkânı vs.) yer vermiş olmalı ve
son olarak adayların “hemen şimdi” iş başvurusu yapmalarını sağlamalıdır (Dressler, 2000:
136).
Bunun için yoğun bir iletişim çalışması yapılması gerekmektedir. İletişim, gönderici ve
alıcı arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Mesajlar algılanır,
yorumlanır ve saklanırlar. İletilen mesajlar; uyarma, önerme, bilgilendirme, ikna etme,
düşünceleri dışa vurma, eğlendirme gibi işlevler üstlenebilirler (MEB, 2013: 3). Dolayısıyla
işletmelerin insan kaynağı ihtiyacının duyurulması için hazırladıkları iş/eleman ilanları da
işletmeyi tanıtma, boş pozisyonlar hakkında bilgilendirme yapma ve hedef kitleyi işletmeye
başvurmak için ikna etme işlevini görmektedir. Doğal olarak bu süreçte en etkin olarak
kullanılan öge yazıdır. Dolayısıyla iş/eleman ilanının tasarımı (biçimi), içeriği, metinde
kullanılan dilin sadeliği ve düzgün ifade edilmesi, dil bilgisi ve yazım hatalarının olmaması da
oldukça önemlidir.
Etkili bir iş/eleman ilanında iletilmek istenen mesajın açık, doğru ve anlaşılır olması,
hedef kitleye ulaşmayı ve en uygun adayların başvurmasını sağlaması, kafa karıştırıcı ve
gereksiz mesajlar içermeyen, işletmenin kurumsal kimliği ve işveren marka stratejisiyle uyumlu
olması gerekmektedir. İletişim kuralları açısından iyi düzenlenmiş etkili bir iş ilanı, görevlere
ilgi duyacak kişilerin sayısının artmasına yol açabilir. İş ilanlarında iş arayanlarla etkili bir
iletişim kurulmasının temel koşulu “biz-siz-ben” kuralının uygulanmasıdır. Bu kurala göre
“biz” bölümü işletme ve görev yeri ile ilgili açıklamaları, “siz” bölümü adaylarda aranan
özellikleri ve “ben” bölümü de ilgili görev için kime nasıl başvurulacağını açıklayan bilgiler
içerir (Budak, 2013: 181’den Aldemir ve diğerleri, 2004: 115).
Buna göre etkili bir iş/eleman ilanında sırasıyla işletmenin kısa tanıtımı ve logosu, boş
pozisyonun tanımı ve işin unvanı, adaydan beklentiler ve aranan nitelikler (yaş, eğitim düzeyi,
yabancı dil, mesleki deneyim ve yetenekler), adayın bilgi ve beceri düzeyi, görev ve
sorumluluklar, çalışma yeri, çalışma koşulları ve son olarak başvuru süreci ile ilgili gerekli
bilgiler (son başvuru tarihi, başvuru biçimi ve şartları, irtibat kurulacak kişi vs.) özellikle
belirtilmelidir. Eskiden işletmeler başvuru için açık adreslerini veya yalnızca posta kutusu
numarasını veya telefon numaralarını vermekte idiler (Dereli ve Uzunçarşılı, 1990: 14).
Günümüzde ise bazı işletmeler başvuru için elektronik posta adresi vermekte, bazıları internet
üzerinden doğrudan işletmenin aday havuzu portalından başvuru kabul etmektedir.
Bazı durumlarda, özellikle de hâlihazırda boş olmayan ancak yakın bir tarihte boşalması
planlanan bir pozisyon için aday arandığında, işletme kendi veya özel istihdam bürosunun
yayınladığı iş ilanında adını saklamaktadır. Ancak iş/eleman ilanında işletmenin adının
belirtilmesinin hem adaylara güven duygusu verdiği hem de işletmenin reklamının yapıldığı
göz önünde bulundurulmalıdır.
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İletişim tasarım sürecinin aşamalarını (MEB, 2013: 10) iş/eleman ilanı tasarım sürecine
uyarlayacak olursak;
1.

Problemin Tanımlanması

Bir tasarım sürecinin ilk aşaması, problemin tanımlanması işidir. Diğer bir ifade ile
iletişim faaliyetine neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması gerekir. İş/eleman ilanının
hazırlanmasının nedeni işletmede meydana gelen/gelecek insan kaynağı ihtiyacının hedef
kitleye doğru şekilde ve doğru zamanda duyurulmasıdır. Ama aynı zamanda işletmenin olumlu
bir imaj elde etmesi ya da olumlu imajın pekiştirilmesi de ikincil bir kazanç olarak görülmelidir.
2.

Ulaşmak İstenilen Amacın Belirlenmesi

İş/eleman ilanının hazırlanma amacı, işletmeye uygun adayların başvurması sağlanarak
boş/boşalacak pozisyonun en kısa sürede ve en az maliyetle doldurulmasıdır. Dolayısıyla bu
aşamada işletmenin iletmek istediği mesaja da karar vermesi gerekmektedir. Günümüzde
işletmeler yetenekli adayları işletmeye çekebilmek için “çalışılabilecek güzel bir yer algısı”
yaratma çabasındadırlar. Genel olarak iletilmek istenen mesaj budur.
3.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Diğer bir ifadeyle iş/eleman ilanına öncelikle kimlerin başvurması hedefleniyor? Bunun
için işletmedeki çalışan profili de dikkate alınarak işletmeye yani diğer bir ifade ile işletmenin
kültürüne, iklimine, alışkanlıklarına, geleneklerine vs. uyum sağlayacağı düşünülen, İK
planlarında ve stratejilerinde belirlenmiş olan rol davranışlarına sahip bir hedef kitlenin
belirlenmesi gerekmektedir.
4.

Yöntemin Belirlenmesi

İş/eleman ilanının duyurusu nasıl yapılacak? Yani hangi araçlardan faydalanılacak?
Duyuru araçlarının seçimi stratejik bir önem sahiptir. Seçilecek yöntem, duyurunun etkinliği ve
personel bulma sürecinin başarılı olması açısından çok önemli bir etkendir. En iyi ve en uygun
yöntemle mesajın iletilmesi, hedef kitlenin dikkatini çekmek, algılamayı kolaylaştırmak, mesajı
anlaşılır hâle getirmek için büyük önem taşır. Dolayısıyla duyuru aracının seçiminde bir önceki
aşamada belirlenen hedef kitlenin özellikleri, insan kaynağı ihtiyacının aciliyeti, türü ve sayısı
ve işe başlama tarihi göz önünde bulundurulmalıdır.
İş ilanın hangi yöntemlerle duyurulacağı yani hangi araçlardan faydalanılacağı işin
türüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; çok sayıda niteliksiz işçi alımı yapılacak ise
bunun internet temelli araçlarla duyurulması yerine fabrika önünde asılacak duvar afişleri ve
yazılı medyadaki ilanlarla duyurulması daha etkin olacaktır. Amerika’da yapılan bir
araştırmaya göre işletmelerin %80’i yönetimsel pozisyonları gazete ilanıyla, %75’i özel
istihdam büroları aracılığıyla, %65’i mevcut çalışan referansları ile doldurmuşlardır (Dressler,
2000: 159).
Duyurunun yer alacağı araçlar şu şekilde sıralanabilir:
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1.

İnternet temelli araçlar:

- Sosyal medya siteleri: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, LinkedIn,
Google Plus, Wordpress, vs.
- İnternet üzerinden işe aracılık yapan özel istihdam büroları (iş arama/kariyer
siteleri): kariyer.net, yenibiris.com, secretcv.com, eleman.net vs.
2.
3.
yayınlar

Görüntülü ve sesli medya: Televizyon ve Radyo
Yazılı medya: Ulusal ve yerel gazeteler ve İK ekleri, dergiler, bültenler, sektörel

4.

El Broşürleri

5.

Duvar Afişleri

Günümüzde hızla yayılan internet kullanımı sonucunda belli büyüklükteki işletmelerin
en fazla tercih ettikleri duyuru aracı internet temelli olanlardır. Diğer taraftan kullanımı
azalmakla birlikte, özellikle internet kullanmayan adaylara ulaşmak için, ulusal ve yerel günlük
gazetelerin iş ve eleman ilanlarının yer aldığı sayfaları veya özel “insan kaynakları” ekleri ve
diğer yazılı medya araçları da eskiye nazaran daha seyrek olmakla birlikte kullanılmaktadır.
Özellikle hedef kitlenin bulunduğu belirli bir coğrafya hedeflendiğinde veya belirli bir meslekte
özel nitelikler arandığında tercih edilen araçlardır (Dessler, 2000: 138). Radyo ve
televizyonlarda yayınlanan eleman ilanları günümüzde pek tercih edilmese de belirli bir
işkolunda veya toplu işçi alımlarında, yerel işgücü piyasasına ulaşmada başarılı sonuçlar
verebilmektedir. El broşürleri ve duvar afişleri ise, işletmenin yakın çevresinde oturanlara
ulaşmak için ideal bir yöntem olup eleman ihtiyacı süreklilik arz ettiğinde etkili olmaktadır
(Fındıkçı, 1999: 184).
Böylece hem işletme içinden hem dışından adayların araştırılması ve bulunması
amacıyla başlayan ve insan kaynağı ihtiyacının duyurulması ile sonuçlanan süreç, başvuruların
değerlendirileceği eleman seçme aşamasıyla devam eder.

5.2. İnsan Kaynağı Seçme Süreci ve Aşamaları
İşe ve işletmeye uygun insanın bulunması, işletme tarafından teklif edilen işin aday
tarafından kabul edilmesinin sağlanması, adayın çalışacağı takımın diğer üyeleriyle uyumunun
sağlanması ve uzun dönemde o çalışandan yüksek performans elde edilmesi son derece önemli
bir insan kaynakları yönetimi sorunudur (Barutçugil, 2004a: 261). Eleman seçimindeki başarılı
ve isabetli karar verme, diğer işlevlerin yerine getirilmesindeki başarıyı etkileyen bir role
sahiptir. Bu konuda yapılacak hataların sonradan düzeltilmesi oldukça güçtür.
Seçme ve değerlendirme sürecinin amacı, bulunan adayların bilgi, beceri ve yetenekleri
hakkında derinlemesine bilgi toplayarak işe ve işletmeye en uygun, yüksek performans
gösterecek kişilerin işe alınmasıdır. İnsan kaynağı seçme, başvuran adayların sahip oldukları
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niteliklerin iş gerekleri açısından ölçüldüğü, değerlendirildiği, gelecekteki performanslarının
tahmin edilip sonuçta karar verildiği bir süreçtir. Ancak seçim kararı alınırken karşı karşıya
kalınması muhtemel riskler de göz önünde bulundurulmalıdır (Cascio, 1989: 197). Sürecin
sonunda reddedilmesi gereken bir adaya iş teklif edilebilir (erroneous acceptances) ya da iş
teklif edilmesi gereken bir aday reddedilebilir (erroneous rejections). Hatta iş teklif edilen
adayın bu teklifi reddedebileceği olasılığı da dikkate alınmalıdır.
İşletmelerin terfi ve ücret politikaları, iş analizi (iş tanımları ve iş gerekleri), bir bütün
olarak personel bulma faaliyetinin performansı, insan kaynakları birim çalışanlarının tutumları,
kayırmacılık uygulamaları, kurum kültürü, karar alma hızı, aday havuzunun büyüklüğü gibi
örgütsel faktörler işletmelerin insan kaynağı seçme faaliyetlerinin başarısını ve etkinliğini
önemli ölçüde etkilemektedir.
Görüldüğü üzere insan kaynağı seçme, sonuçları itibarıyla işletme için önemli kararların
alındığı bir aşamadır. Dolayısıyla kullanılacak seçim araçlarının/ölçütlerinin geçerliliği ve
güvenirliği kanıtlanmış olmalıdır. Seçim araçlarının (sınav, test, mülakat vs.) geçerliliği, en
basit ifadeyle, ölçmeyi tasarladığı hususları ölçebilmesi anlamına gelmektedir. Kullanılan
araçların geçerliliğinin kanıtlanmasında iki temel yol vardır. Bunlardan ilki “kriter geçerliliği”
yani kullanılan araçların işle ilgili olması yani işteki muhtemel performansı tahmin etmeye
yönelik hazırlanmış olması ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle seçim araçlarının kriter geçerliliğine
sahip olması, bu araçlardan iyi puan alan/başarılı olan adayların yaptıkları işte de başarılı
olacakları anlamına gelmektedir. Diğer bir yol ise “kapsam geçerliliği”dir. Seçim araçlarının
kapsam geçerliliğine sahip olması demek, kullanılacak aracın doldurulacak pozisyonun/işin
kapsamını adil bir şekilde içeriyor ve örnekliyor olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
kapsam geçerliliğinin elde edilebilmesi için o işin yapılması için gerekli görev ve
sorumlulukların ve bu işi yapacak kişiden beklenen rol davranışlarının neler olduğunun iyice
tespit edilmesi bu tespitlere dayanılarak seçim aracının tasarlanması gerekmektedir. Örneğin;
bir sekreterlik işi için adaylara daktilo veya stenografi testi yapılması, o seçim aracının kapsam
geçerliliği sağladığının göstergesidir (Dessler, 2000: 174-175). Sonuç olarak seçim aracının
geçerliliği, ölçmek istediği şeyi tam olarak ölçebilmesi ile değerlendirilmektedir.
Seçim araçlarının güvenirliği ise, seçim araçlarından elde edilen sonuçların tutarlı
olması anlamına gelmektedir. Şöyle ki bir aday bire bir aynı veya benzer araçlarla teste tabi
tutulduğunda bu adayın elde ettiği puanların her seferinde birbiriyle tutarlı olmasıdır (Dessler,
2000: 175). Dolayısıyla güvenirliğin sağlanması içinhangi araç kullanılmış olursa olsun objektif
(değerlendirici hatalarından arındırılmış) ve standart (her adaya aynı araçların aynı şekilde
uygulanmış olması) ölçütlerin varlığı zorunludur. Uygulamada bu sebeple standardize edilmiş
seçim araçları olarak başvuru formları, kapalı uçlu sorulardan oluşan sınav ve testler
kullanılmaktadır.
Seçim süreci, işletmeden işletmeye ve işten işe farklılık gösteren çeşitli aşamalardan ve
faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu sebeple uygulamada evrensel olarak kabul görmüş yeknesak
bir seçim sürecinden bahsetmemiz mümkün değildir. Ancak işletmeler, genellikle, başvuruların
kabulü ve ön görüşme ile başlayıp iş teklifi yapılmasıyla son bulan seçim sürecini aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi gerçekleştirmektedirler.
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Şekil 5.1: İnsan Kaynağı Seçme Aşamaları

Geleneksel seçim sistemleri, iş tanımlarına ve iş gereklerine en uygun adayın
belirlenmesi yani, o işi en iyi yapacak kişinin seçilmesi hususuna odaklanmaktadır. İşletme ve
iş odaklı bu yaklaşımlarda işletmenin beklentileri ön planda tutulmakta ve adayların beklentileri
dikkate alınmamaktadır (Erdemir, 2007: 2). Oysa günümüzde işletmenin iç ve dış çevresinde
yaşanan hızlı değişimler, seçilecek adayların aynı zamanda işletmenin değerlerine, kültürüne,
alışkanlıklarına, geleneklerine uygun olmalarını ve yerleştirildikleri işte üstün performans
göstermelerini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla adayın işe uygunluğunun yanı sıra işletmeye
uygunluğunun da araştırılması insan kaynağı seçme sürecinin en önemli unsurlarından bir
hâline gelmiştir. İşletme – aday uyumu; işe başvuran adayların temel düşünceleri öncelikle
belirli ihtiyaçlarını tatmine yoğunlaşırken işletmelerin ilgisi bireyin tatmininden çok, şimdi ve
gelecekte neler yapabileceğinin göstergesi olan yetenekler üzerinde toplanmaktadır. Birey
işletmeye yeteneklerini sunarken karşılığında işletmeden çeşitli ödüller bekler. Adayın
işletmeden beklentileri ile işletmeden elde ettikleri arasında uyum sağlanamaz ise hem bireyin
işletmeye katkısı sınırlı kalır hem de iş tatmini düşük olur ve birey işten ayrılmayı tercih eder.
Diğer taraftan işletmenin adaydan beklentileri ile adayın işletmeden beklentileri arasında uyum
sağlanamamasının başlıca nedeni, işletmelerin adaylara işletme ve beklentileri hakkında
yeterince ve gerçekçi bilgiler vermemeleridir (Yüksel, 1998: 96).
İnsan kaynağı seçme, işletmeye başvuran adayların hangilerinin işe alınacağına karar
vermeyle ilgili faaliyetlerden oluşan bir süreçtir. Ancak bu karar verme süreci, çift taraflı bir
süreçtir ve adayların da o işletmede çalışıp çalışmamaya kararı verecekleri unutulmamalıdır.
Bu noktada iş gereklerinin ve aranılan özel nitelik ve yeteneklerin adaylara iyice açıklanması
son derece önemli olup adayın gelecekte işletme içinde göstereceği başarıyı etkiler ve personel
devrinin azalmasına yol açar. Dolayısıyla seçme faaliyeti “bireylerin ve işletmelerin birbirlerini
cezbettiği ve seçtiği” bir süreç olarak düşünülmelidir (Yüksel, 1998: 91).
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5.2.1. Ön Görüşme ve Başvuru Formu
Başvuruların kabulü ile başlayan seçim sürecinde İKY, öncelikle, iş başvurusunda
bulunan adayların özgeçmişlerini tarar ve işin gereklerine ve aranan temel
niteliklere/yetkinliklere uygun adayları telefon ile arayarak ilk görüşmeye çağırır. Telefon
görüşmesinde adayların işletme ile ilgili ilk izlenimlerinin telefonda oluşmaya başladığı ve bu
görüşmenin işletmenin imajını yansıttığı dikkate alınmalıdır. Telefonda görüşülen kişinin doğru
kişi olduğunun teyit edilmesi, görüşmecinin kendini tanıtması, arama nedeninin açıklanması,
görüşme zamanını, yerini ve süresini belirlemek, görüşme yapacakları tanıtmak ve diğer gerekli
bilgileri muhakkak açık ve net bir şekilde vermek gerekmektedir (Terazi, 2011: 80-83). Söz
konusu telefon görüşmesi, aynı zamanda, aday yüz yüze görüşmeye çağırılmadan önce aday
hakkında sözlü iletişim becerisi, anlama, dinleme ve kendini ifade etme, ses tonu, kullandığı dil
ve nezaketi hakkında da önemli bilgilerin elde edilmesini sağlayacaktır (Barutçugil, 2004a:
263).
Adaylar her ne kadar iş başvurusunda bulunurken özgeçmişlerini işletmeye iletmiş
olsalar da ilk görüşmede başvuru formu, özgeçmiş, referans mektubu (adayı yakından
tanıyanlar tarafından yazılan mektuplar) ve bonservis (adayın daha önce çalıştığı işyerinden
ayrılırken aldığı çalışma niteliklerini belirten belge) gibi ek belgeler de talep edilebilir (Yüksel,
1998: 99). İnsan kaynağı seçme sürecinin ilk aşaması olan ön görüşmenin amacı adaylar
hakkındaki yaş, cinsiyet ve bunun gibi demografik özelliklerinin yanı sıra, beceri, davranış ve
yetenekleri hakkındaki bilgilerin yukarıda sayılan belgeler yoluyla toplanmasıdır. Bu araçlar
aslında bir ön eleme niteliği de taşırlar (Yeloğlu, 2004: 117).
Günümüzde işletmelerin başvuru yapan adaylar arasından ön eleme yapmasını sağlayan
bir diğer yöntem ise adayların sosyal medya hesaplarının (Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, Pinterest, LinkedIn gibi) incelenmesidir. Dolayısıyla sosyal medya, hem iş
ilanının duyurulabileceği hem de adaylar hakkında derinlemesine inceleme ve araştırma
yapılabilecek çift yönlü bir araç olarak kullanılmaktadır. İşletmeler adayların örgüt kültürüne
ve işletme değerlerine uyum sağlayabileceğinden emin olmak için bu yönteme sıklıkla
başvurmaktadırlar. Adayların sahip oldukları alışkanlıklar, arkadaş çevreleriyle kurdukları
diyaloglar, paylaştıkları resimler ve güncel konularla ilgili yaptıkları yorumlar da işletmeler
için ciddi bir gösterge olmaktadır. Mashable’ın Amerika’da yaptığı bir araştırma, işe alım
uzmanlarının %90’ından fazlasının adayları sosyal ağlarda incelediğini ortaya koymuştur.
Uzmanların %47’si bir başvuruyu aldıktan sonra sosyal medya incelemesi yaptığını belirtirken,
%27’si ilk tanışmadan sonra baktığını belirtmiştir (Karagülmez, 2012). Türkiye’de ise İnsan
Kaynakları Yönetimi Topluluğu’nun (SHRM) 2015’te yaptığı araştırmaya göre işe alım
sürecinde adayların üçte birinden fazlasının sosyal medya hesapları nedeniyle reddedildikleri
ortaya çıkıyor. Adaylara süreç içerisinde kendisini anlatma şansı tanıyan firmaların oranı ise
2011’e oranla %13 artmış görünüyor ve %39 olarak açıklanıyor. Aynı araştırmaya göre
işletmelerin %84’ü işe alımda adayların sosyal medya hesaplarını ve paylaşımlarını
incelemektedir (Çalık, 2016).
Başvuru formunda istenen bilgiler iş tanımları, iş gerekleri ve performans
standartlarından çıkarılmalı ve işin niteliklerini ortaya koyan, seçim konusunda yönetimin
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sağlıklı karar vermesine yarayacak bilgileri kapsamalıdır (Yüksel, 1998: 99). İş başvuru formu
adayın adı, adresi, yaşı, eğitimi, iş tecrübesi, katıldığı kurs ve eğitim programları, bildiği
yabancı diller, sağlık durumu, kullandığı araç-gereçler, eski işinden ayrılma nedenleri ve ücreti
gibi konularda daha ayrıntılı bilgiler toplamak amacıyla kullanılan bir seçim aracıdır. Adayın
medeni durumu, çocuk sayısı, eşinin mesleği veya işi, üye olduğu dernekler, özel ilgi alanları
ve becerileri gibi doğrudan işle ilgili olmayan ancak seçim kararını etkileyecek bazı soruların
da yasal mevzuat çerçevesinde (Örneğin, özel hayatın korunması ve eşit davranma ilkesi)
bulunması mümkündür (Barutçugil, 2004a: 262). Aynı zamanda hangi pozisyon için
başvurduğu, ne kadar ücret istediği, işe kabul edilirse ne zaman başlayabileceği, işletme içinde
herhangi bir tanıdığı olup olmadığı gibi sorulara da yer verilmektedir. Başvuruların resmiyet
kazanması ve belgelendirilmesi için çoğu form, adayın formdaki bilgilerin doğruluğu
hususundaki taahhüdünü ve imzasını da içermektedir.
Başvuru formlarından adayla ileriki aşamalarda yapılacak yapılandırılmış türde iş
görüşmesinde, standart veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere yararlanılabileceği gibi
bazen de başvuru formları ön eleme yapılabilmesi için ölçme aracı olarak kullanılabilir. Bu
durumda “puanlı başvuru formları” kullanılması ve formda yer alan her bir soruya ve cevabına
farklı bir puan verilerek adayların elde ettikleri toplam puana göre değerlendirilmeleri söz
konusu olur (Byars and Rue, 2006: 137).
Bu aşamada başvuru formunda verilen bilgiler ile adaylarda aranan nitelikler
karşılaştırılarak olumlu olanlarla yüz yüze ilk görüşme gerçekleştirilir ve başvuran adayların
bilgi, beceri ve kişisel tercihlerinin açık işe ya da işlere ve işletmeye uygunluğu değerlendirilir.
Ön görüşme yapılmasının amacı, hem adayın hem de işletmenin birbirlerini yakından tanıması
ve keşfetmesi olduğu için diğer görüşmelere kıyasla daha kısa sürer ve genellikle insan
kaynakları uzmanları tarafından yürütülür (Byars and Rue,2006: 137). İşletmenin ve adayın ilk
defa yüz yüze geldiği bu ilk görüşme, her iki taraf açısından da olumlu sonuçlanmış ise aday
bir sonraki aşamada, sınava alınır ve/veya çeşitli testlere tabi tutulur.

5.2.2. Seçme ve Değerleme Yöntemleri
Eleman seçiminde seçme aracı olarak kullanılan sınav ve testler, adayların gerekli bilgi
ve beceriye, kişilik özelliklerine ve zekâ düzeyine sahip olup olmadığını anlamak için bir ön
eleme ve değerlendirme yöntemi olarak uygulanmaktadır. Günümüzde testler, çok geniş bir
alanda kullanılmaktadır. Sadece yeni personel alımında değil aynı zamanda mevcut personelin
işletme içi pozisyonunun belirlenmesinde, terfi ve atamalarda, verilecek eğitim konularının
belirlenmesinde ve hatta işten çıkarma kararında da etkili olmaktadır.
Adayların işe ve işletmeye uygunluğunun değerlendirilmesinde yazılı sınav ve testlerin
dışında iş örneklemesi, değerlendirme merkezi gibi başka teknik ve yöntemler de
bulunmaktadır.
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5.2.2.1. Sınavlar ve Testler
Genellikle aday sayısının çok olduğu durumlarda, örneğin ülkemizde banka ve kamu
kuruluşlarında gibi, “işe giriş sınavı” adı altında adayların belirli konulardaki bilgilerini
ölçmeye dayalı bir temel bir seçim aracıdır. Bu sınavlarda adayların genel kültür ve genel
yeteneklerinin yanı sıra lisan bilgisi ile mesleki bilgi ve yeterlilikleri de ölçülmektedir. Bu tür
sınavlar adayın bilgi düzeyinin ve belirli konulardaki yeterliliğinin düzeyini ortaya
koymaktadır. Ancak aynı zamanda bilgi sınavları, adayın davranış ve genel bilgiyi düşünme,
çözümleme, kullanabilme, aktarabilme becerisini ölçebilmelidir (Budak, 2013: 205). Bu tür
sınavlar hem aday sayısının çok olduğu durumlarda adaylar arasında objektif bir eleme
yapılmasına hem de seçim sürecinin dışarıdan gelecek politik baskılara (örneğin torpil
uygulamaları) karşı korunmasına imkân vermektedir. Bu testler ile eğitim veya geliştirme
ihtiyacı için gerekli geri bildirim en doğru şekilde elde edilir.
Adayların şimdiki durumundan yola çıkılarak gelecekte nasıl bir performans
göstereceklerini tahmin etmek için kullanılan testlerden bazıları adayın belirli bir işte ehil olup
olmadığını ölçerken bazıları hem işe uygunluğunu hem de kişinin uyum düzeyini ölçmektedir.
İşletmeden işletmeye ve hatta işletmenin büyüklüğüne göre veya pozisyondan pozisyona
değişmekle birlikte uygulamada kişilerin bazı özelliklerini (bilgi, yetenek, beceri, tutum ve
performans) ölçme amacıyla geliştirilen ve kullanılan çeşitli testler mevcuttur. Bunlar; yetenek
testleri (bilişsel ve fiziksel), mesleki ilgi ve yönelim testleri, kişilik testleridir.
Bilişsel Yetenek Testleri (Zekâ Testleri): Bazı durumlarda kişilerin “en iyi neyi
yapabileceklerini” ölçmek gerekebilir. İşte bu testlerde adayların gizli kalmış yeteneklerini
açığa çıkarmak hedeflenir. Bilişsel yetenek testleri, adayların işle ilgili problemleri çözerken
gerekli olan zihinsel becerilerini ölçer. Bu testler, genel olarak adayların bellek, soyutlama, hızlı
öğrenme, mantık yürütme ve okuduğunu anlayabilme gibi sayısal ve sözel yeteneklerini ölçer.
Ayrıca derinlik, mekân, hareket ve duyusal algılama gibi algısal yetenekler de ölçülebilir.
Fiziksel Yetenek Testleri: Fiziksel yetenek ve güç gerektiren işlere aday olanları veya
mevcut çalışanları değerlendirirken kullanılır. Ağırlık kaldırma, vücut koordinasyonu, bedensel
dayanıklılık, esneklik vb. testler uygulanmaktadır.
Psikomotor Testleri: Psikomotor yetenek, zihin ve kas iş birliğini gerektiren her türlü
beceriyi kapsamakta olup en önemli özelliği görsel bir uyarıcıyı içermesi ve uyarıcıya gösterilen
tepkiyi aynı anda ölçebilmesidir. Verilen görevin niteliğine göre bazı işlerde kasların, diğer bazı
işlerde ise zihnin işlevselliği daha önemli olabilir. Başlıca dört grup altında incelenir. Bu testler;
basit tepki testleri, basit kontrol testleri, koordinasyon testleri (parmak becerisi, el becerisi, kol
becerisi, iki el koordinasyonu) ve yargılama testleridir.
Mesleki İlgi ve Yönelim Testleri/Envanterleri: Bu testler, kişinin nelerden
hoşlandığını, neleri tercih edip etmediğini, nelerden kaçındığını anlamayı sağlar. İlgi
envanterleri kişilerin hangi alanlara karşı ilgi duyduklarını ve mesleki ilgi alanlarını belirler.
Kişiler ilgi duydukları bir işte çalışırsa daha mutlu ve verimli olduklarından üretkenlikleri ve
dolayısıyla işe bağlılıkları da artacaktır.
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Kişilik Testleri: Bireylerin iş hayatında başarılı olmaları için çalışacakları işe uygun
yetenek ve yetkinliklere sahip olmalarının yanı sıra kişilik özelliklerinin de o işe uygun olması
gereklidir. Kişilik testleri, karakter özellikleri (içe dönük - dışadönük, duyulmama - sezgileme,
algılama - yargılama, düşünme - hissetme) ile ilgili detaylı bilgiler verdiği için önemlidir.
Çünkü kişilik ve karakter özellikleri doğuştan kazanılmış oldukları için tümüyle ve kalıcı olarak
değiştirilemezler. Sadece belirli durumlara uyum sağlamak için geçici bir süre için
uyarlanabilirler (Barutçugil, 2004b: 49). Bireylerin sahip oldukları kişilik tipi onların davranış
tarzlarını ve tutumlarını belirlemede rol oynamaktadır. Kişiliğine uygun bir role sahip olan
insanların işletme içindeki ilişkileri ve davranışları da daha uyumlu olacaktır. Bu testler
adayların güvenilirlik, iyimserlik, dürüstlük, yeniliklere açıklık, uyumluluk, strese dayanıklılık,
analitik düşünme gibi kişilik özelliklerini ölçmektedir.
İnsan kaynağı seçiminde yarar ve maliyet göz önünde bulundurularak adayları
değerlendirmek üzere bahsedilen testlerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Ancak test
geliştirme, uyarlama ve uygulama uzmanlık gerektiren ve oldukça pahalı bir değerleme
aracıdır. Diğer taraftan test yönteminin insan kaynağı seçiminde ve değerlemesinde
kullanımının etkin ve başarılı olabilmesi için geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış testlerin bu
konuda uzman kişilerce ve uygun şekillerde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde
beklenen yararın elde edilmesi çok zayıf bir ihtimaldir (Acar, 1998: 152-153).
İnsan kaynağı seçme sürecinde uygulanan testlerin başlıca yararlarını şu şekilde
sıralayabiliriz (http://www.onlineterapiler.com):
 Testler standartlaştırılmış ölçüm araçları oldukları için kişisel ve taraflı
değerlendirmeleri önleyerek aday hakkında objektif değerlendirme yapılmasına imkân sağlar
ve haksızlıkları önler.


Aynı zamanda seçim süreci görevlileri üzerindeki baskıyı azaltır.

 Özellikle başvuru sayısının çok olduğu durumlarda hızlı, verimli ve adil bir
değerlendirme yapılmasını sağlar.
 Testler doğru kişinin doğru pozisyona alınmasını sağlayarak yanlış personel
alımının yol açacağı maliyetleri ortadan kaldırmada fayda sağlar.
 Adayların aldıkları puanlar karşılaştırılarak derecelendirme yapılabilir ya da elenen
adayların elenme sebepleri raporlaştırılmak istenirse testler bu konuda istatistiki veri kaynağı
olarak kullanılabilir.
 Test sonuçları arşivlenebilir ve ileriki yıllarda ihtiyaç duyulduğunda yöneticiler
tarafından kullanılabilir.
 Testler karar verme sürecini kolaylaştırır. Testler ile adayların sahip olduğu
yetenek, karakter özellikleri ve işin gereksinimleri arasında eşleştirmeler yapılır.
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Türkiye’de NTV’nin 2002 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’nin iki büyük
holdingi Koç ve Sabancı kişilik testleri; Eczacıbaşı yetkinlik testleri ve kişilik envanteri; Alarko
ise psikometrik testler uygulamaktadır (NTV,13 Ocak 2002).

5.2.2.2. Uygulamalı Yöntemler
Kâğıt kalem testi olarak adlandırılan kişilik, zekâ, ilgi, yetenek testleri ile
kıyaslandıklarında uygulamaya dönük seçme ve değerleme yöntemleri daha pahalı olmalarına
ve daha fazla zaman almalarına rağmen geçerlilik ve güvenirlik bakımından daha olumlu
sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü bu yöntemlerde elde edilen değerler, adaylar bire bir aday
oldukları işin bir bölümünü yaptıklarından tahmine değil gerçekleşen sonuca dayanmaktadır.
İş Örneklemesi: Doldurulacak pozisyonun bazı önemli görevlerinin kontrollü bir
ortamda, dışarıdan gözlem yapmak suretiyle, adaylara yaptırılarak performanslarının
değerlendirilmesidir. Bu yöntemin en önemli yararı, adayın işin başında işini yaparken
gözlemleme fırsatı tanımasıdır. Adayın bu yöntemde değerlendiricileri kandırabilmesi mümkün
değildir (Dessler, 2000: 186). Dolayısıyla doğru tasarlanmış bir iş örneklemesinin geçerliliği
de adayın performansını tahmin etmeye yönelik testlere nazaran daha yüksek olacaktır.
Örneğin; çağrı merkezinde çalıştırılacak adayların çağrı merkezinde kullanacağı teknik araç ve
gerecin bulunduğu kontrollü ve denetimli bir ortamda yalnız bırakılarak gelen çağrılara cevap
vermesinin istenmesi.
Minyatür İş Eğitimi ve Değerleme: Adaya önce işin önemli bazı görevleri hakkında
kısa bir eğitim verilir, sonra gösterilen işi yapması istenir ve gösterdiği performansa göre de
yeterliliği değerlenir. Bu yöntem, başvurulan işte deneyimsiz adayları ve bireylerin öğrenme
becerilerini değerleme imkânı verir (Acar, 1998: 153).
Değerlendirme Merkezi: Genellikle yönetim görevlerine başvuran veya yükseltilmesi
düşünülen adayların potansiyelini değerlendirmek üzere varsayımsal durum ya da olaylar
karşısında karar almalarının veya gerçekçi yönetimsel görevleri yürütmelerinin istendiği,
bireysel veya takım çalışmasını içeren görevlerden oluşan ve belirli bir zamana yayılan bir
seçme ve değerlendirme sürecidir. İş örneklemesinde olduğu gibi değerlendirme merkezi
sürecine alınan adaylar dışardan gözlem yöntemi ile performansları, yöneticilik becerileri ve
liderlik yetkinlikleri hakkında değerlendirilirler. Bu süreç içinde adayların önceden belirtilen
bir sorun veya yerine getirilmesi gereken zor bir görev karşısında nasıl bir tutum ve davranış
sergileyecekleri gözlenmeye çalışılır (Barutçugil, 2004a: 271). Değerlendirme merkezi
uygulamalarında genellikle lidersiz grup tartışmaları, rol oyunları, sunum görevleri, klasik
kişilik, zekâ, ilgi, beceri testleri ve mülakatlar yapılmaktadır (Dessler, 2000: 188).
Değerlendirme merkezi uygulaması iş ortamında tasarlanacak özel bir bölümde
yapılabileceği gibi iş dışındaki bir ortamda da düzenlenebilir. Dolayısıyla pahalı bir yöntem
olduğundan işletmeye başvuran adayların tümüne uygulanmaz. Seçme sürecinin belli bir
aşamasına gelen adaylar (örneğin ilk seçimi geçen adaylar) için uygulanmaktadır.
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5.2.3. Seçme Mülakatı
Geleneksel anlamda, seçme yöntemlerinde sıkça kullanılan yöntemlerin biri de
mülakatlardır. Seçme mülakatı (iş görüşmesi), aday ve görüşmeci arasında “amaç odaklı” bilgi
alışverişine dayalı bir iletişim türüdür. Bir seçme aracı olarak mülakat, aday hakkında hem
nesnel hem de öznel bilgileri elde etmeye yardımcı olmaktadır. Nesnel bilgiler, adayın iş
deneyimleri ve eğitim durumu gibi konuları kapsarken öznel bilgiler, adayın iletişim becerisi,
işe karşı hevesi, kendine duyduğu güven, fiziksel görünümü, konuşma tarzı, beden dilini
kullanma gibi diğer yöntemlerle değerlendirilmesi zor kişilik özelliklerini kapsamaktadır.
Seçim kararını vermede de en çok bu öznel bilgiler belirleyici olmaktadır. Mülakat sırasında
görüşmeci, aday hakkında gerekli bilgileri öğrenmeye çalışırken aday da işletme hakkında
gerekli bilgileri öğrenir.

5.2.3.1. Mülakat Türleri
İnsan kaynağı seçme mülakatları genel olarak yapısına göre, katılımcı sayısına göre,
amacına göre veya kullanılan soru türlerine göre dört farklı sınıflandırmaya tabi tutulabilir.
Yapısına göre mülakat türleri; yapılandırılmamış (plansız) veya yapılandırılmış (planlı)
mülakatlardır. Katılımcı sayısına göre mülakat türleri; bire bir, sıralı, panel, grup
mülakatlarıdır. Amacına göre mülakat türleri; sorun çözme/örnek olay mülakatı, stres
mülakatıdır. Kullanılan soru türlerine göre mülakat türleri; durumsal ve davranışsal
mülakatlardır.
Günümüzde teknolojik ilerlemeler sayesinde aday ile işletmenin fiziki olarak bir yerde
buluşması gereği ortadan kalkmıştır. Aşağıda sayılan mülakat türlerinden herhangi biri, artık
bilgisayar iletişim teknolojisi sayesinde evden de yapılabilmektedir. İnternet üzerinden
görüntülü veya görüntüsüz olarak gerçekleştirilen bu görüşmeler “bilgisayarla bire bir
görüşme” ve “video konferans” şeklinde olabilmektedir.
Yapılandırılmamış Mülakatlar: Soruların önceden hazırlanmadığı, sistematik bir ön
hazırlık veya planlama olmaksızın adayın kişilik ve psikolojik yapısı üzerine odaklaşan,
standart bir ölçüm tekniğinin kullanılmadığı, yöneticilerin ve mülakatı yapan kişilerin subjektif
kararlarının ön planda olduğu bir mülakat türüdür. Görüşmeci, adayın duygu ve düşüncelerini
rahatça ifade etmesine imkân tanır, onu konuşmaya teşvik eder. Mülakatın seyrine göre
değinilen konular ve sorular değiştiği için geniş kapsamlı ve zaman alan bir mülakat türüdür.
Yapılandırılmamış mülakatlar daha düşük maliyetli olduklarından, iş hayatında yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Hâlbuki yapılandırılmamış mülakatlarda standart olmayan yöntemler
kullanıldığı için güvenilir derecesi düşüktür. Çünkü her adaya yöneltilen sorular birbirinden
farklıdır. Bu durum adaylar hakkında standart bilgiler edinmeyi engellemekte, dolayısıyla
adaylar arasında karşılaştırma yapmayı da zorlaştırmaktadır.
Yapılandırılmış Mülakatlar: Bir uzmanlık gerektiren, belirli bir teknik yöntemle
geliştirilen, etkin iletişim için mülakatçıların özel bir eğitime tabi tutulduğu, açık pozisyona ait
gerekli yetkinlikleri de kapsayan iş analizlerine dayanarak geliştirilen mülakat tipleridir. İş
analizlerinden elde edilen bilgilere dayalı olarak değerlenecek husus ve sorulacak sorular ile
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bunların süre ve sırasının önceden belirlendiği ve uygulamanın buna göre yapıldığı
mülakatlardır. Böylece adaylarla ilgili tüm gerekli bilgiler standart bir şekilde elde edilir. Bu
yönleriyle yapılandırılmış mülakatlar öznellikten ve tutarsızlıktan uzak oldukları için daha
güvenilirdirler (Dessler, 2000: 219). Yapılandırılmış mülakatlar, yapılandırılmamış
mülakatlara göre daha geçerli ve güvenilir olmalarına karşın, daha fazla eğitim ve teknik beceri
gerektirdiklerinden daha maliyetlidirler. Hatta bazı araştırmacılar; yapılandırma derecesi
yüksek olan mülakatların cevapları için ölçekler geliştirmek, görüşme kaydı tutmak, iş
yönelimine, adalet ilkesine ve dokümantasyonlara odaklanmak açısından daha etkin olduğu
ileri sürmektedirler (Yeloğlu, 2004: 117). En sık kullanılan yapılandırılmış mülakat türleri
arasında durumsal ve davranışsal mülakatlar ile stres mülakatı ve panel mülakat sayılabilir.
Durumsal mülakat: Adayın herhangi bir durum karşısında neler yapabileceğini
belirlemeye çalışan yapılandırılmış mülakatlardır. Bu tür mülakatta adayın geçmiş
deneyimlerine veya geçmişte sergilediği davranışlara değil de varsayıma dayalı birtakım
sorular sorularak adayın belirli bir durum karşısında nasıl davranacağı öğrenilmeye çalışılır.
Ancak ortada gerçek bir durum değil adayın geçmiş tecrübelerine dayanmayan farazi bir durum
vardır. Uygulamada özellikle yeni mezun ve iş tecrübesi olmayan adaylara yapılan mülakatlar
bu türdedir. Durumsal mülakatların en önemli sakıncası adayların farazi durumlar karşısında
farazi cevaplar verip gerçek düşüncesini değil idealini veya görüşmecinin istediği veya
beklediği cevabı verebilecek olmasıdır. Varsayımsal sorulara örnek olarak “Şöyle bir durum
hayal et:…… Sen olsan neler yapardın?”, “Varsayalım ………… karşılaştınız, ….”, “….. gibi
bir problemi çözmeniz gerekirse …..” verilebilir.
Davranışsal mülakat: Bu tür yapılandırılmış mülakatta adaya yöneltilen sorular, onun
geçmişte belli olaylar karşısında nasıl davrandığını öğrenmeye yöneliktir. Davranışsal sorular
olarak da adlandırılan bu sorular, varsayımsal bir durum yaratmak yerine gerçek bir durumdan
yola çıkılarak adayın geçmişte yaptıklarını referans alan soru tipleridir. Örneğin, adayın
planlama ve organizasyon yeteneği belirlenmeye çalışılıyorsa ona geçmişte özel bir proje
planlayıp planlamadığı, planladıysa bunu neden ve nasıl yaptığı, ne tür problemlerle karşılaştığı
ve bu engellerle nasıl başa çıktığı gibi sorular sorulabilir. Böylece aday, geçmişte yaşadığı bir
deneyimi anlatarak gerekli bilgileri görüşmeciye sağlar. Burada önemli olan görüşmecilerin
anlatılan olaylarda adayın sergilediği davranışsal göstergeleri belirleyebilmeleridir. Çünkü
adayın sergilediği davranışsal göstergeler, o işin gerektirdiği göstergelerle karşılaştırılarak
adayın işe uygunluğu belirlenmeye çalışılır.
Yetkinliğe dayalı mülakat: Bu mülakat türü aslında davranışsal mülakat türüne
dâhildir. Diğer bir ifade ile yetkinliğe dayalı mülakatlarda davranışsal sorular sorulmaktadır.
Mülakatın geçerli ve güvenilir olabilmesi için yapılandırılmış türde yapılması esastır. Ancak
görüşmecilerin uzman ve deneyimli olduğu durumlarda yarı yapılandırılmış şekilde de
uygulanabilir. Yetkinliğe dayalı mülakatın daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu tür
mülakatta aranılan yetkinliğin tanımının yapılması gerekmektedir. Yetkinlik (competency),
kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile
bağlantılı, kabul edilen standartlarla ölçülebilen, eğitim ve gelişim yolu ile ilerletilebilen bilgi,
beceri ve kişilik özelliklerinin bütünüdür (Lucia and Lepsinger, 1999: 3). Yetkinliklerin
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görülebilir kısmını oluşturan bilgi ve beceriler eğitim ve gelişim yoluyla kazandırılabilirken,
bireyi belli bir davranışı sergilemek için harekete geçiren iç dinamiği oluşturan kişilik
özellikleri (inançlar, tutum, değerler, özgüven, özbiliş, güdüler gibi) yetkinliklerin saklı kısmını
oluşturmaktadır. Bir işte mükemmel performans ile ortalama performans gösterenler arasındaki
farkın en temel sebebi de her bireyin sahip olduğu birbirinden farklı iç dinamikleridir. Herhangi
bir işte kişinin etkili ya da mükemmel performansa ulaşmasını sağlayacak davranışları
sergilemesini sağlayan temel kişisel özelliklerdir. Yetkinliğe dayalı mülakatlarda bireyleri
birbirinden ayıran ve mükemmel performansa ulaşmayı sağlayan bu kişilik özellikleri tespit
edilmeye çalışılır.
Yetkinliğe dayalı mülakatların gerçekleştirilebilmesi için işletmelerin öncelikle
işletmedeki mevcut işler için bir yetkinlik analizi yapmış olması ve bu analiz neticesinde
yetkinlik modeli geliştirmiş olması gerekmektedir. İşletmede yetkinlikler üç temel grupta
toplanabilir; temel yetkinlikler (işletmede çalışan herkeste bulunması gereken asgari
yetkinlikler), fonksiyonel yetkinlikler (her bir departmana özgü yetkinlikler) ve yönetsel
yetkinlikler (yöneticilerde bulunması gereken yetkinlikler).
Yetkinliğe dayalı mülakatlarda önceden yetkinlik modeli ile belirlenen ve tanımlanan
yetkinlik göstergeleri ile adayın geçmişte sergilemiş olduğu davranışsal göstergelerin uyumu
aranmaktadır. Ancak bu tür mülakatlarda sorular, aynı zamanda, adayın o olayla ilgili olarak ne
düşündüğü, ne hissettiği ya da yaptığını anlamaya yönelik sorular olmalıdır. Adayın verdiği
cevaplarla yetkinlik profilinde yer alan davranış göstergelerinin/yetkinlik tanımlarının ne
oranda örtüştüğü adayın mülakat performansını göstermektedir. Mülakatta sorulan sorular
“kim, ne, nerede, nasıl, hangi, neden, nereye” gibi kelimelerle başlayan sorulardır. Yetkinliğe
dayalı mülakatlarda adaylara geçmişteki performans düzeylerine ilişkin olarak İngilizce
başharflerin birlikte yazılmasıyla oluşturulan STAR Analizi (Situation - Durum, Task Davranış, Action - Hareket, Result- Sonuç) olarak adlandırılan soru kalıpları kullanılır. Önce
görüşmecinin aradığı yetkinlikle ilgili geçmişte karşılaşılan durumun/görevin ne olduğu? (S);
bu durum karşısında adayın nasıl davrandığı? (T); adayın olayla/durumla ilgili neler yaptığı (A)
ve son olarak durumun/olayın sonucunun ve/veya geri bildirimin ne olduğu (R) ile ilgili
değerlendirme formunda önceden tasarlanmış sorular sorulmaktadır.
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“Durum-Eylem-Sonuç” [SAR/ STAR] Çerçevesi

Durum (S)

Eylem (A)

Sonuç (R)

-Adaydan geçmişte aranılan yetkinlikle ilgili olarak yaşamış olduğu bir durumun
veya başarması gereken bir görevi anlatması istenir.
-Geçmişte yaşanılan "Belirli" bir olay veya durumu anlatması beklenir, genel bir
olaydan değil.
-Adayın olay hakkında uygun ve yeterli bilgi vermesi sağlanmalıdır.
-Bu durum karşısında adaydan yaptığı eylemleri belli bir mantık sırasında anlatması
beklenir.
-Bir takım çalışmasından bahsediliyorsa bu ekibin hedeflerini belirtmesi ve takım
içinde başkalarının yaptıklarını değil, kendi yaptıkları üzerine yoğunlaşması
sağlanmalıdır.
-Adayın attığı her bir adımı “neden” attığı, bu durumda “neler hissettiği”
araştırılmalıdır. Aranılan bilgi adayın eylemlerinin referans kaynağıdır?
-Yapılan eylemlerden ne gibi sonuçlar elde edildi açıkça belirtilmesi istenir. Adayın
neleri başardığını açıklaması ve bu durumdan neler öğrendiğini belirtmesi gerekir.

Birebir Mülakat: En çok kullanılan, esnek ama sonuçları çok tartışılan bir yöntemdir.
Aday ile tüm görüşmeler bire bir olarak, yalnız yapılmaktadır. Bu yöntemde subjektif
değerlendirmelerin ve görüşmeciden kaynaklanan hataların görüşmeyi etkilemesi
kaçınılmazdır. Uygulanması hâlinde görüşme sürecinin çok iyi planlanması ve etkin bir ön
hazırlık yapılması şarttır.
Sıralı Mülakat: Sıralı görüşmelerde bire bir ancak birbiri ardına yapılan birkaç
görüşme söz konusudur. Bir adayın peşpeşe birden fazla görüşmeci ile tek tek görüşmesi
şeklinde uygulanmaktadır. Burada görüşme yapan her kişi, söz konusu pozisyonun (tecrübe,
teknik bilgi, yönetim becerisi gibi) tek bir yönünü incelemektedir. Dolayısıyla aday sayısının
az ve ihtiyacın acil olmadığı durumlarda uygulanması daha uygundur.
Panel Tipi Mülakat: Bu tür mülakatlarda, bir grup görüşmecinin bir ya da daha fazla
adayla mülakat yapması söz konusudur. Bu yöntem, adayların grup içinde nasıl davrandıklarını,
nasıl bir tartışma içine girdiklerini ve tartışmalarda nasıl bir etkinlik gösterdiklerini, nihayetinde
de adayların diğerlerini etkileme kabiliyetini değerlendirmeye çalışmaktadır. Genellikle çok
sayıda çalışanın farklı bölümlerde işe alınması planlandığında yani “toplu alımlar” da tercih
edilmektedir.
Grup Mülakatı/Çoklu Değerlendirme: Bu tür görüşmelerde adaylara (10-12 aday)
güncel bir konu verilmekte ve bu konuyu aralarında tartışmaları ve değerlendirmeleri
istenmektedir. Adayın grup içi davranışlarını, iletişim becerileri, zaman planlaması, liderlik
yetenekleri, takım çalışmasında üstlendiği roller, insanlar arası ilişkileri yönetme, tartışma ve
etkileme yetenekleri gibi becerilerini gözlemlemek için uygundur. Tartışma esnasında
adayların saldırganlık, ikna kabiliyeti, konuşma yeteneği, kendine güven, strese dayanıklılık,
enerji, motivasyon, kişiler arası ilişkiler, iletişim gibi özellikleri değerlendirilmektedir
(Barutçugil, 2004a: 267).
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Sorun Çözme/Örnek Olay Mülakatı: Adayların problem çözme, karar verme ve hızlı
düşünme becerilerini değerlendirmek için uygulanan örnek olay mülakatlarında adaylara bir
sorun/olay verilmekte ve bunu çözmeleri ve bir karara varmaları istenmektedir. Böylece adayın
analitik düşünme yetenekleri de ölçülmeye çalışılır. Adaylar, sorun çözmede izledikleri yol ve
yöntem, harcadıkları zaman, verdikleri karar ve bu esnada sergiledikleri davranışa göre
değerlendirilmektedir.
Stres Mülakatı: Eğer söz konusu iş, stresle baş etme becerisini gerektiriyorsa bu tip
mülakatlar ile adayın strese toleransı belirlenmeye çalışılmaktadır. Görüşmeci kasıtlı olarak
adayı rahatsız edecek tarzda ardı ardına sorular sormakta ya da nezaketsiz davranışlarda
bulunmakta, adayın bu durumda nasıl tepkiler verdiği gözlemleyerek kişinin strese dayanıklılığı
saptanmaya çalışmaktadır. Amaç, soru sormaktan öte adayın stresli durumda veya ortamda
nasıl davrandığını görmektir. Diğer bir ifadeyle adayın dengesini nasıl koruduğunu, uyum
yeteneğini ve beklenmeyen olaylar karşısında kendisini ne kadar çabuk toparladığını görmek
amacı taşımaktadır (Barutçugil, 2004a: 269). Görüşmeci adaylara dostça davranıştan düşmanca
tutuma kadar çeşitli davranış biçimleri göstererek rahatsız edici, kızdırıcı, beklenmedik ve art
arda sorular sorarak adayın ne tür ve nasıl tepkide bulunduğunu değerlendirmektedir.

5.2.3.2. Mülakat Sürecinin Yönetimi
Başarılı bir mülakat için görüşmeyi yapacak olanların önceden hazırlanması
gerekmektedir. Yapılması gereken ön hazırlık öncelikle açık pozisyonun iş tanımının ve iş
gereklerinin görüşmeyi yapacak olan tüm görüşmecilerin üzerinde anlaştıkları şekilde mülakat
öncesinde netleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer önemli husus ise, mülakata çağırılan
adayların özgeçmişlerinin görüşmeci tarafından önceden incelenmesi ve işletmenin aradığı
özellikleri taşıyıp taşımadığının bilinmesi gerekmektedir (Terazi, 2011: 92-94).
Günümüzde işletmeler ve bireyler giderek artan bir hızla, eskiden beri bilinen ancak
önemi yeni anlaşılan “ilk izlenim sonuna kadar sürer” yaklaşımını dikkate alarak faaliyetlerini
düzenlemektedirler (Doğan ve Kılıç, 2009: 53). İnsan kaynağı bulma ve seçme sürecinde “ilk
izlenim” ön görüşme için adayların telefonla aranmasında edinilmekle beraber yüz yüze
gerçekleştiği ilk aşama seçme mülakatlarıdır. Görüşmelerde de hem adaylar hem de işletme
açısından karşı tarafın edindiği ilk izlenim çok önemlidir. Dolayısıyla görüşmenin her iki tarafı
da (görüşmeci ile aday) ilk kez bir araya geldikleri seçme mülakatında arzuladıkları izlenimleri
bırakabilmek amacıyla çeşitli çabalar göstermektedirler. Alan yazında izlenim yönetimi, imaj
yönetimi, etkileme yönetimi, intiba yönetimi gibi kavramlarla incelenen bu süreç (Doğan ve
Kılıç, 2009: 53) ile işe alma süreci arasında ortak bazı özellikler vardır. Her ikisi de sosyal bir
etkileşim sürecidir; karşılıklı karar alma sürecidir ve belirli bir amaca/sonuca ulaşma
girişimidir.
İzlenim yönetiminde hem sözlü iletişim araçları ya da davranış kalıpları (adayın ve
görüşmecini ses tonu, kullanılan kelimelerin seçimi, dürüstlük, yağcılık, yargılama veya
kendini eleştirebilme) hem de sözsüz iletişim araçları ya da davranış kalıpları (adayın dış
görünüşü ve beden dili, mülakat ortamının dekoru ve fiziksel koşulları) olumlu veya olumsuz
bir izlenim bırakmada önemli ölçüde etki yapmaktadır (Doğan ve Kılıç, 2009: 57).
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Mülakatın başarısı için adayın karşılanması ve açılış konuşması yani, mülakatın
başlamasından önce görüşmecinin ortamı ısıtma amaçlı yaptığı ve görüşmenin amacının,
yönteminin ve süresinin açıklandığı konuşma, görüşmenin seyrine doğrudan etki edeceği için
büyük önem taşır. Görüşmecinin uygun beden dilini kullanması, teşvik edici konuşma ve
dinleme becerisi sergilemesi, görüşme esnasında muhakkak ayrı bir kâğıda not alması ve bunu
adaya açıklaması adayların kendilerini rahat hissetmelerine ve dolayısıyla kendilerini net ve
anlaşılır biçimde ifade etmelerini sağlamaktadır (Terazi, 2011: 38-43).
Başarılı bir mülakat, görüşmenin açılışında belirlenen süre içerisinde planlanan sorular
sorulduktan ve tatmin edici cevaplar alındıktan sonra bitirilmelidir. Tıpkı açılışta olduğu gibi
mülakatın kapanışının da belli aşamaları vardır. Öncelikle adaya firma ve değerlendirme süreci
ile ilgili kısa ama net bilgiler pozitif bir yaklaşımla verilmeli ve adaya soru sorması için fırsat
tanınmalıdır. Adayın sorduğu sorular net ve kısa bir biçimde cevaplanmalıdır (Dessler, 2000:
233). Son olarak görüşülen adayın ayakta, güler yüzle, eli sıkılarak uğurlanması uygundur.

5.2.3.3. Mülakat Hataları
Seçim mülakatlarında genellikle mülakatı yapanlardan kaynaklanan bazı hatalar
görüşmenin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle mülakatı yapan kişinin bu
konuda yeterli eğitimi almamış olması ya da yeterli tecrübeye sahip olmaması, tarafsızlığını
koruyamaması, birtakım önyargılara sahip olması, adayla ilgili kararlarının aldığı ilk
izlenimden etkilenmesine izin vermesi gibi hususlar mülakatın geçerliliğini ve güvenirliğini
azaltmaktadır (Leap and Crino, 1993: 263).
Mülakatlarda mülakatı yapanlardan kaynaklanan hatalar, hem mülakatı
derecelendirirken, puanlarken hem de seçim kararı aşamasında yapılabilmektedir. Bunlardan
bazılarına aşağıda kısaca değinilmiştir.
Hale (Halo) Etkisi: İlk kez 1907 yılında tanımlanan bu etkide mülakatı yapan kişinin
başında âdeta bir hale olduğu benzetmesine dayanır. Mülakatı yapan kişinin adaydan olumlu
veya olumsuz yönde etkilenmesidir. Karar verici bu halenin etkisiyle adayın bir kriterde
gösterdiği olumlu performansı diğer kriterlere de geneller veya tam tersi, adayın olumsuz bir
özelliğinin diğer tüm olumlu özelliklerinin üstünü örtmesine sebep olabilir.
Ilımlı değerlendirme ve Merkez Eğilimi: Mülakatı yapan kişinin düşük not vermekten
kaçınması veya değerlendirme skalasındaki uç değerleri (en yüksek-en düşük) vermekten
kaçınması eğilimidir. Değerlendirilen puanlama skalasının en düşük değerleri ve en yüksek
değerleri vermekten ve düşük not veren kişi olmaktan kaçınılmasıdır. Puanlama yaparken
sürekli skalanın ortasındaki değerleri kullanırlar.
Önyargılara dayanan kararlar: Mülakatı yapan kişinin henüz adayı görmeden, adayın
özgeçmişini incelerken veya mülakatın en başında adayı görür görmez ilk izlenimi neticesinde
adayı seçip seçmeyeceği ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuca varmasıdır. Mülakatı yapan
kişi ile aday arasında benzerliklerin bulunması (aynı okul, aynı hobi, aynı takım vs.) o adayın
daha olumlu değerlendirilmesine neden olabilmektedir. Mülakatı yapan kişinin kendi kişilik
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özelliklerine benzeyen veya sevmediği birini andırdığı için adayları seçme veya seçmeme
eğiliminde oldukları tespit edilen bir durumdur (Terazi, 2011: 118).

5.2.4. Referans ve Sağlık Kontrolü
Bir adayı işe almadan önce verdiği bilgilerin kontrol edilmesi yani geçmişinin
araştırılması çok önemlidir. Kişinin göreve uygunluğu, yazılı veya sözlü olarak hakkında bilgi
verebilecek kişilerden sorulur. Adayların geçmişleri hakkında bilgi toplanmasının amacı aday
hakkında elde edilen bilgilerin doğruluğunun kanıtlanmasıdır (Budak, 2013: 217). İşletmelerin
yararlanabilecekleri en uygun referans kaynakları, adayın okuduğu okullardan ve önceki
işyerinden tanıdığı ve adayın kişiliğine ilişkin izlenimlere sahip, işindeki tutum ve
davranışlarını yakından bilen kişilerdir. Bunun yanı sıra işletmeler banka kayıtları ile savcılık
kayıtlarını da araştırmak isteyebilirler. Adaylardan genellikle özgeçmişlerinde veya başvuru
formunda istenen bilgiler arasında kendisine referans olabilecek kişilerle ilgili bilgi verilmesi
de vardır. Ancak bazı durumlarda adaydan yazılı bir referans mektubu da istenebilir. İster
mektup olarak isterse bilgi olarak alınmış olsun referansların kontrolünde en yaygın yöntem bu
kişilerin telefon ile aranılarak, adayın verdiği bilgilerin karşılıklı konuşarak teyit edilmesidir.
İşletmeler adayın işe alınmadan önce fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlık durumunun işe
uygun olduğunun tespit edilmesini isterler çünkü günümüzde çalışanların sağlık giderleri
giderek artmaktadır. Bu nedenle işe alınmasına karar verilen ve kendisine iş teklifinin yapılması
düşünülen adaylardan güvenilir sağlık kuruluşlarından sağlıklı olduğuna ilişkin bir rapor alması
veya işletmenin uygulayacağı sağlık testlerinden geçmesi gerektiği adaya bildirilir (Barutçugil,
2004a: 275).

5.2.5. Seçim Kararı
Seçim kararı, yukarıda incelenen seçim süreci aşamalarını olumlu şekilde tamamlamış
olan adaylardan hangilerine iş teklifi yapılacağının belirlenmesidir. Bu son aşamada karar tek
taraflı değil çift taraflıdır. İş teklifi sunulan adayın da bu teklifi olumlu yanıtlaması beklenir.
Ancak teklifin reddedilmesi olasılığı da bulunduğundan karar aşamasında tek aday belirlenmez.
Seçim kararının kimler tarafından nasıl verileceği işletmenin büyüklüğüne ve seçilen işe alma
yaklaşımına göre işletmeden işletmeye değişmektedir. Örneğin büyük işletmelerde, genellikle
seçim kararı seçme sürecine dâhil olan birden fazla kişinin ortak kararıyla ve adayın çalışacağı
birimin yöneticisinin nihai kararı ile belirlenmektedir.
Seçim kararının ilgili kişiye bildirilmesi ve yapılan iş teklifinin aday tarafından kabul
edilmesiyle birlikte geçerlilik kazanmaktadır. Ancak seçme sürecinin tamamlanması için işe
alınmayan adaylara seçim sonucunun bildirilmesi yani olumsuz da olsa mutlaka bir geri
bildirim yapılması gerekmektedir. Süreç sonunda uygun bulunan ama daha iyi bir aday olduğu
için iş teklifi yapılamayan ve “olumsuz” cevap verilen adaylara bu durum, işletmenin itibarını
/ imajını zedelemeyecek şekilde uygun bir biçimde sözlü veya yazılı bir şekilde ancak
muhakkak kişiye özgü bir mesajla iletilmelidir.
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5.3. İşe Yerleştirme
Seçim süreci tamamlandıktan, iş teklifi aday tarafından kabul edildikten ve adayın işe
başlatılması için yerine getirilmesi gereken bir dizi resmî işlem (işe giriş belgeleri, iş
sözleşmesinin imzalanması, sosyal güvenlik kurumuna bildirim) tamamlandıktan sonra kişi işe
başlatılır.
İşe yerleştirmede en önemli unsurlardan biri, oryantasyon programı olarak da
adlandırılan “işe alıştırma eğitimi”dir. İşletmeler açısından işe alıştırma eğitimi, işletmeye yeni
giren ya da bölüm değiştiren çalışanlara işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği günlerde
uygulanan eğitimdir. İşe alıştırma eğitiminde temel amaç yeni çalışanın işe ve işletmeye
uyumunu kolaylaştırmak ve en kısa zamanda kurumun değerlerini öğrenmesini ve paylaşmasını
sağlamaktır. Bu eğitimin süresi, iki hafta ile altı ay arasında değişebilir. Birçok kurumda 1-2
gün, bazı kurumlarda ise her çalışan düzeyi için en az 10-15 gün süren eğitimler hâlindedir
(Fındıkçı, 1999: 244–245).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde rekabet avantajı kazanmak ve sürdürmede işletmelerin sahip oldukları
entelektüel sermaye yani insan kaynaklarının öneminin artmasıyla birlikte yetenek savaşlarının
başlaması sonucunda insan kaynağı bulma ve seçme işlevinin hem görevleri hem de bu süreçte
kullanılan yöntemler artmış ve çeşitlenmiştir. Bu bölümün sonunda günümüzde işletmelerin bu
faaliyeti nasıl gerçekleştirdiği, sürecin başından sonuna kadar hangi aşamalardan geçildiği,
geleneksel ve modern seçme ve değerleme yöntemlerinin gelişimi, faydaları, sakıncaları ile
işletmelerin seçme sürecine olan bakış açısındaki değişimin nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır.
Yetenek savaşlarının olduğu bir ortamda işe alma işlevinin neden etkin bir iletişim ve
karar verme süreci olarak ele alınması gerektiğini öğrenilmiştir. Ayrıca yetenekli adayların
işletmeye çekilebilmesi, işletmenin cazip bir işyeri olarak algılanması için farklı yönetim
tekniklerinden ve özellikle pazarlama ilkelerinden yararlanılmasının önemine değinilmiştir.
Geleneksel seçme ve değerlendirme araçlarının yanında mutlaka uygulamaya (örneğin
değerlendirme merkezi) ve davranışsal göstergeleri (örneğin yetkinliğe dayalı mülakat)
belirlemeye dönük araçların kullanılmasının ne kadar önemli hâle geldiği görülmüştür. Artık
sadece işe ve işletmeye uygun olmanın yeterli olmadığı, işletmenin ihtiyaç duyduğu
yetkinliklere de sahip olunması gerektiği anlaşılmıştır.
İşe alımda sosyal medya kullanımının ne kadar önemli bir role sahip olduğu ifade
edilmiştir. Hem iş/eleman ilanının duyurulabileceği hem de adaylar hakkında derinlemesine
araştırma yapılabilecek çift yönlü bir araç olarak kullanıldığını öğrendiğinize göre bu konuda
daha dikkatli olabileceksiniz.
Son olarak insan kaynağı bulma ve seçme sürecinin seçim kararının verilmesi ve ilgili
aday tarafından olumlu karşılanması ile tamamlanmayacağını iletişim sürecinin devam ettiği
öğrenilmiştir. Artık, seçme mülakatına katılan ancak işletme tarafından herhangi bir nedenle iş
teklifi yapılmayan adaylara, bu durumun mutlaka uygun bir dil ve yöntemle geri bildirim
yapılması gerektiğini biliyorsunuz.

158

Uygulamalar
Uygulama 1: Üniversiteyi bitirdiniz veya henüz öğrencisiniz ve iş aramaya başladınız.
Öğrenci iseniz kendinize uygun stajlar da arıyor olabilirsiniz. Bunun için işletmelere kendinizi
en uygun biçimde tanıtabilmek ve görüşme daveti alabilmek için özgeçmiş metnine, ön
mektuba ve hatta referans mektubuna ihtiyacınız olacaktır.
İŞ ARAMAYA NERDEN BAŞLAYACAKSINIZ?
Öncelikle başvurulacak işletmenin özellikleri, işin veya pozisyonun özellikleri
birbirinden farklı olduğu için adayların iş başvurularında kullanmak üzere birden fazla
özgeçmiş ve ön mektup hazırlamasında büyük fayda vardır. İşletmeler de tıpkı adaylar gibi,
kendilerine özel bir davranış beklemektedirler. Diğer taraftan adayların vurgulamak istedikleri
kişisel ve mesleki özellikleri de pozisyona, işletmeye ve hatta sektöre göre farklılık
gösterecektir. Örneğin masa başı, ofis içi işlerde çalışacak adayların turizm sektöründeki turist
rehberliği, hosteslik gibi deneyimleri onlara bir fayda sağlamayacağı gibi sakıncalar da
doğurabilmektedir. Ancak okul içi faaliyetlerde aktif
KİTAP ÖNERİSİ
olarak rol almak, öğrenci kulüplerine üye olmak,
tiyatro-dans-müzik gibi sanat dalları ile ilgilenmek,
turist rehberliği yapmış olmak satış ve pazarlama
işlerine başvururken de bir avantaj sağlayacaktır.
Dolayısıyla adayın hangi kişilik özelliklerinin, mesleki
deneyimlerinin, hangi hobilerinin ön plana çıkarılacağı
başvurulacak belli bir işe/pozisyona özel olarak
tasarlanmalıdır.
Yapılması Gerekenler: Bu bilgilerden yola
çıkarak “etkili özgeçmiş ve ön mektup hazırlama”
konusunda daha ayrıntılı bir araştırma yapmanız
gerekmektedir. Bu konudaki kitaplara, internette
yayınlanan yazılara, İK alanındaki dergilere ve blog
yazılarına göz atmakta fayda vardır.

159

Uygulama 2: Seçme mülakatlarında hem aday hem de işletme açısından “ilk izlenim”
çok önemlidir. Bu sebeple hem adayların hem de işletmelerin karşı tarafta “olumlu bir ilk
izlenim” bırakabilmek için atması gereken adımlar vardır.
OLUMLU BİR İLK İZLENİM İÇİN İŞLETMELERİN YAPMASI GEREKENLER
Adayların işletmeler ile ilgili ilk izlenimleri işletmelerin çeşitli kanallarda yaptıkları
iş/eleman ilanı duyuruların tasarımı ve içeriği ile ilgili algıları ile başlamaktadır. Ancak kişisel
olarak ilk izlenim adayların seçme mülakatı için görüşmeye çağırıldıkları ilk telefon
görüşmesinde oluşmaya başlar. Dolayısıyla İK elemanlarının ya da uzmanlarının bu ilk
karşılaşmaya hazırlıklı olması ve gerekli adımları atması beklenmektedir. Bu şekilde yapılan
bir davet adaylarda olumlu bir izlenim bırakacaktır. Bir sonraki aşama ise iş görüşmesine davet
edilen adayların ağırlanmasıdır. Şöyle ki, adayların birbirlerini görmeyecek şekilde temiz,
düzenli, iyi aydınlatılmış, sakin, karmaşadan uzak, diğer toplantı salonlarından uzak, ısısı
mevsime göre ayarlanmış, kurumla ve sektörle ilgili yayın ve dergi bulunan uygun bir bekleme
salonunda (iş görüşmeleri için ayrılmış özel bölümlerde) bekletilmesi ilk izlenimin olumlu
olmasına yardım edecektir. Gelelim seçme
mülakatı aşamasına, mülakatlarda karşılama ve
KİTAP ÖNERİSİ
açılış kadar kapanış ve uğurlama da çok
önemlidir. Mülakatı yapacak kişinin işletmenin
imajını ve itibarını yansıttığı düşünülürse
dikkatli bir şekilde yönetilmesi beklenmektedir.
Görüşmenin sonucu hem aday hem işletme
açısından olumlu da olsa olumsuz da olsa
burada
amaç
işletmenin
adaylarda
“çalışılabilecek mükemmel
bir işyeri”
oluşturabilmesidir.
ADAYLARDAN BEKLENİLEN…
Öncelikle iş görüşmesine dış görünüşünüze
özen göstererek gitmeniz gerekmektedir.
Başvurduğunuz şirket ile ilgili mümkün
olduğunca çok bilgi edinmeye çalışın. Şirketin
sizden beklentilerini iyice öğrenin. Kendini
objektif olarak değerlendirebilen, kendini güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte iyi tanıyan ve bunu
dürüstçe sergileyebilen bir aday her zaman rakiplerinden bir adım önde olacak ve “olumlu bir
izlenim” bırakacaktır.
Yapılması Gerekenler: Bu bilgilerden yola çıkarak “ilk izlenim” konusunda daha
ayrıntılı bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Artık biliyorsunuz ki hem adaylar (yani
rakipleriniz) hem de işletmeler olumlu bir ilk izlenim yaratmak için çaba göstermektedirler ve
aynı çabanın karşı taraf tarafından da gösterilmesini beklemektedirler. Bu konudaki kitaplara,
internette yayınlanan yazılara, İK alanındaki dergilere ve blog yazılarına göz atmakta fayda
vardır.
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Uygulama 3: Günümüzde insan kaynakları yönetimi süreçlerinin tasarımında
pazarlama ilkelerinden yararlanılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimine yansıyan ve işe alma
sürecine adapte edilen pazarlamanın 7P olarak adlandırılan ilkelerinin neler olduğunu
araştırmaya var mısınız?
İnsan kaynağı bulma ve seçme faaliyeti ile pazarlama faaliyetlerinin pek çok benzer
yönü bulunmaktadır. Tıpkı pazarlamacılar gibi, insan kaynakları birimleri de işgücü
piyasasındaki eğilimleri izlemekte ve muhtemel değişikliklerin etkilerini kestirmeye
çalışmaktadırlar. Her iki faaliyette de hedef kitlenin belli bir ürün veya hizmete (İKY’de iş ve
pozisyon) yöneltilmesi çabaları bulunmaktadır. Hedef
KİTAP ÖNERİSİ
kitleye iletilecek mesajın seçimi, iletişim araçlarının
seçimi ve zamanlama hem işe almada hem de
pazarlamada aynı derecede önemlidir.
Pazarlama bakış açısına sahip İK bakış açısı,
Philip Kotler tarafından alan yazına kazandırılan ve
pazarlamanın temelini oluşturan geleneksel (4P)
pazarlama karmasının (Ürün, Fiyat, Dağıtım,
Tutundurma) insan kaynaklarına uyarlanmasına
dayanmaktadır. Şöyle ki işveren açısından, Ürün - iş
veya pozisyonu; Fiyat - ücret, statü ve diğer olanakları;
Dağıtım-insan kaynağı bulma çabalarını; Tutundurma,
işletmeyi güvenilir bir marka olarak tanıtmayı yani
aday ilişkileri yönetimini temsil ediyor. Günümüzde
4P modeli daha da geliştirilerek “Süreç, Personel ve
Kanıt” aşamaları da eklenerek 7P modeli olarak genişletilmiştir. İşveren açısından Süreç – aday
seçme sürecini; Personel – İK bölüm çalışanlarını; Kanıt – iş teklifinin kabul edilme oranını
temsil etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde pazarlama bakış açısında sahip İK bir
anlamda İKY ve pazarlamanın kendi alanlarına ait kavramların diğer alana uyarlanmasıdır.
Yapılması Gerekenler: Bu bilgilerden yola çıkarak bu konuda daha ayrıntılı bir
araştırma yapmanız gerekmektedir. Size önerdiğim kitaptan başlayabilirsiniz. Ancak bu
konudaki diğer kitaplara, internette yayınlanan yazılara, İK alanındaki dergilere ve blog
yazılarına göz atmakta fayda vardır.
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Uygulama Soruları
Uygulama 1: ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA


Peki özgeçmişinizi nasıl hazırlayacaksınız?



Özgeçmişinizde mutlaka bulunması gereken bilgiler hangileridir?



Her iş başvurusuna aynı ön mektup ve özgeçmişi mi yollayacaksınız?

 Kendinizi yeterince tanıyor musunuz? Sorun çözme, iletişim, liderlik becerilerine
sahip misiniz?
 Güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında düşündünüz mü? Hangi yönlerinizin
geliştirilmesi gerekiyor?
 Üniversiteden mezun olduktan sonra iş başvurusu yaptığınız işletmeler sizi neden
seçmelidir?
Uygulama 2: İLK İZLENİMİN ÖNEMİ
 İşletmeler, sizce, adaylarda olumlu bir izlenim ve imaj yaratmak için neler
yapmalıdır?
 Mülakatı yapan görüşmecilerden kaynaklanan hatalarda hem adaydan hem
görüşmeciden kaynaklanan yanlış anlaşılmalar “olumlu ilk izlenim” sayesinde azaltılabilir mi?
 Dış görünüşüne ve iletişim kurma şekline özen göstermeyen biri acaba karşı
taraftan nasıl algılanır?
 Profesyonellik sizin için ne ifade ediyor? Profesyonel olmayan davranışlar
derken….
 İş görüşmelerinin karşılıklı iletişim kurma süreci olduğu düşünülürse sizin iletişim
becerileriniz ne kadar kuvvetli? Hiç düşündünüz mü?
Uygulama 3: İKY PAZARLAMASI


İşletmeler neden İKY süreçlerine pazarlama ilkelerini uyarlamaya ihtiyaç duydu?

 Sizce işletmeler de herhangi bir ürün ya da hizmet gibi pazarlamanın konusu
olabilirler mi? Bu mümkün mü?
 Günümüzün trendleri olan “şirket imajı, marka değeri, müşteri memnuniyeti,
müşteri ilişkileri yönetimi” kavramları sizin için ne ifade ediyor? Bu kavramları İKY
süreçlerine yansıttığımızda bunun işletmelere ne gibi faydaları olacaktır?
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 İKY’de “içsel pazarlama” ve “dışsal pazarlama” faaliyetleri nelerdir? Bu
faaliyetlerde müşteri olarak kimler ele alınır?
 Adayların işletmeler açısından “müşteri” olarak algılanmasında adaylar açısından
birtakım fayda ve/veya sakıncalar var mıdır?
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Bölüm Soruları
1) Uygulamada “işe alma” denildiğinde aslında tam olarak sırasıyla ne
kastedilmektedir?
a) Aday araştırma – bulma - oryantasyon
b) Aday bulma – oryantasyon-yerleştirme
c) Aday bulma – seçme – yerleştirme
d) Aday araştırma – bulma – seçme
e) İşe yerleştirme – araştırma – bulma
2) Aday havuzu işe almanın hangi aşamasında oluşturulmaktadır?
a) İK Planlama
b) İş Analizi
c) Aday seçme
d) Aday araştırma ve bulma
e) İşe yerleştirme
3) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı bulma ve seçme faaliyetini etkileyen
örgütsel faktörlerden biri değildir?
a) Rekabet stratejisi
b) Sektörel özellikler
c) Büyüklük ve büyüme eğilimi
d) Genel ekonomik koşullar
e) Çalışma/endüstri ilişkileri
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4) İşletmeler aşağıdaki durumların hangisi ile karşı karşıya geldiklerinde “kafa
avcıları” olarak bilinen özel istihdam bürolarına başvurmaktadırlar?
a) Giriş düzeyindeki pozisyonları doldurmak için
b) Acil ve zor durumlarda
c) Yönetsel üst düzey pozisyonları doldurmak için
d) Toplu işe alımlarda
e) Engelli istihdamında
5) İş/eleman ilanı tasarım süreci aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla
verilmiştir?
a) Tanımlama - Amaç belirleme - Hedef kitle belirleme - Yöntem belirleme
b) Amaç belirleme - Hedef kitle belirleme - Tanımlama - Yöntem belirleme
c) Yöntem belirleme - Amaç belirleme - Tanımlama - Hedef kitle belirleme
d) Hedef kitle belirleme - Yöntem belirleme - Amaç belirleme - Tanımlama
e) Amaç belirleme - Hedef kitle belirleme - Yöntem belirleme - Uygulama
6) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı seçme sürecinde uygulanan testlerin başlıca
yararlarından biri değildir?
a) Objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar.
b) Ayrımcılığı ve haksızlığı önler.
c) Karar verme sürecini kolaylaştırır.
d) Yanlış seçim maliyetini ortadan kaldırır.
e) Adayın o işi gerçekten yapıp yapamayacağını (performansını) gözlemleme fırsatı
sağlar.
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7) Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından
aynı düzeydeki işler arasında yatay olarak yer değiştirmesidir?
a) Terfi
b) Nakil
c) Rotasyon
d) İş zenginleştirme
e) İş paylaşımı
8) Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından
mevcut pozisyonundan daha üst düzeyde bir pozisyona yükseltilmesidir?
a) Nakil
b) Rotasyon
c) İş paylaşımı
d) Terfi
e) İş genişletme
9) Aşağıdakilerden hangisi hem durumsal hem de davranışsal soruları barındıran
mülakat türdür?
a) Yapılandırılmış
b) Sorun çözme
c) Yapılandırılmamış
d) Çoklu değerlendirme
e) Panel tipi
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10) Seçme mülakatlarında “görüşmecinin adayın bir soruda gösterdiği olumlu
performansı diğer sorulara da genellemesi veya tam tersi, adayın olumsuz bir özelliğini diğer
tüm olumlu özelliklerini gölgeleyecek şekilde genellemesi” olarak tanımlanan hata
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genelleme
b) Merkez eğilimi
c) - Hale etkisi
d) Ilımlı değerlendirme
e) Önyargılı karar verme
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) c, 5) a, 6) e, 7) b, 8) d, 9) a,10) c
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6. EĞİTİM YÖNETİMİ
Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Levent ŞAHİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri olan
“eğitim” süreci hakkında bilgi verilecektir. Buna göre, eğitimin anlamı, gerekliliği ve amaçları
hakkında bilgi verildikten sonra, ilkeleri üzerinde kısaca durulacaktır. Daha sonra, işletmelerde
eğitim programlarının nasıl tasarlanacağı hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu
çerçevede, eğitim ihtiyacının nasıl tespit edileceği, eğitim programının planlamasında dikkat
edilmesi gereken hususların neler olduğu, eğitim sürecini yönetirken nelere dikkat edilmesi
gerektiği ve özellikle de verilecek olan eğitimlerin değerlendirme kriterleri anlatılacaktır.
Bu bölümün son kısmında ise, işletmelerin uygulayabileceği eğitim yöntemleri
gösterilecektir. Buna göre, iş başında eğitim yöntemleri, iş dışında eğitim yöntemleri ve
teknoloji temelli eğitim yöntemleri, kendi içerilerindeki farklı türleriyle birlikte sunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eğitim dendiğinde aklınıza gelen ilk olgular hangileridir?
2) Eğitimin toplumsal anlamdaki önemini tartışınız.
3) İşletmeleri eğitim vermeye iten nedenler neler olabilir?
4) İşletmelerde eğitim sürecinin etkili olması için hangi hususlara dikkat etmek
gerekir?
5) İşletmelerde eğitim ihtiyacı saptanabilir mi? Saptanabilirse nasıl?
6) Eğitim sürecini yönetirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
7) İşletmede verilen bir eğitimin etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
8) İşletmelerde uygulanabilecek eğitim türleri neler olabilir?
9) İş başında eğitim yöntemi ne demektir?
10) İş dışında eğitim yöntemi ne demektir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Eğitim

Genel olarak eğitimin anlamı,
önemi, gerekliliği, toplumdaki rolü
ve fonksiyonları hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.

Eğitim alanında yazılmış
kitaplar ve bilimsel
makaleler okunarak bu
alanda sahip olunan bilgi
geliştirilebilir.

İşletmelerde eğitim
yönetimi

Etkili bir eğitim sürecinin
yönetilebilmesi için sırası ile
izlenmesi gereken yol ve
yöntemler hakkında bilgi
verilecektir.

Elde edinilen teorik altyapı
ile özel veya kamu
sektöründe İnsan Kaynakları
Departmanı’nda staj
yapılması yahut tam süreli
çalışılması yolu ile
geliştirilebilir.

Eğitim yöntemleri

İşletmelerde uygulanabilecek
eğitim yöntemleri (iş başında, iş
dışında, teknoloji temelli)
hakkında bilgi verilecektir.

Burada alınacak olan teorik
bilginin özel veya kamu
sektöründe İnsan Kaynakları
Departmanı’nda staj
yapılarak pekiştirilmesi yolu
ile geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 Eğitim: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli
bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya
dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiyedir.
 İşletmelerde Eğitim: Üretim ve hizmette etkinliğin, verimliliğin, kalitenin
yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketilmesi esnasında meydana gelebilecek hataların ve
kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel
yönden gelişmenin sağlanması, karların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarrufların
artırılması amacıyla işgücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi yanında; işgücüne yönelik
çalışma hayatı boyunca bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici planlı eğitim
etkinlikleridir.
 İşletmelerde Eğitim Tasarım Süreci: Sırası ile, eğitim ihtiyacının belirlenmesi,
eğitim programının planlanması, eğitim sürecinin yönetilmesi ve eğitimin değerlendirilmesi
süreçlerinden oluşan tasarım.
 Eğitim Yöntemleri: İşletme içerisinde iş başında, iş dışında ve teknoloji temelli
olarak uygulanabilecek eğitimler.
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Giriş
Nasıl ki Sanayi Devrimi, günümüzün çalışma hayatının şekillenmesindeki unsurları
ortaya çıkardıysa, özellikle 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme olgusunun da çarpan görevi
görmesiyle birlikte meydana gelen teknoloji ve bilgi devrimi, çalışma hayatının tüm
katmanlarını etkisi altına almıştır. Tüm bu gelişmeler, acımasız rekabet ortamının getirmiş
olduğu olumsuz şartları da yanına alarak işletmeleri varlıklarını sürdürme noktasında zorunlu
bir uyum sürecine sevk etmiştir. Bu uyumu sağlamanın yolu ise, çalışanlarına gerekli olan
eğitimi vermekten ve dolayısıyla onların nitelik ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktan
geçmektedir. Hizmet öncesi alınan oryantasyon eğitiminin çalışma hayatında yeterli
olmadığının görülmesi üzerine, son yıllarda uygulama safhasında da yoğun olarak görülen
eğitim yönetim türleri, söz konusu eş güdümün sağlanmasında en önemli ve etken unsurlardan
biri olarak ön plana çıkmıştır. Çalışanların sahip olduğu teorik bilgilerin üzerine eğitim
uygulamaları vasıtasıyla inşa edilen pratik bilgiler, mikro anlamda çalışanların yeteneklerinin
ve niteliklerinin gelişmesini ve yeni çalışma şart ve gelişmelerine uyum sağlamalarını; makro
anlamda ise işletmelerin verimliliklerinin artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, eğitim
uygulamaları, günümüzün gelişen ve değişen dünyasına işletmelerin uyum sağlama sürecinde
başvurdukları en önemli mekanizmaların başında gelmektedir.
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6.1. İşletmelerde Eğitimin Anlamı
Doğu topraklarından bir bilge Kuan Tzu, “Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman.
Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. Yüz kez
olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; balık tutmayı öğret,
doysun ömür boyunca.” diyerek eğitime çok önemli bir göndermede bulunmaktadır (Bozkurt,
2013: 278).
Kuan Tzu bu söylemiyle, eğitimle toplumsal bağ arasında güçlü bir ironi yapıyor. Ancak
bu ironi, kuşkusuz insanoğlunun yaşamsal kaynaklarının tamamına gerçek bir gönderme
yapıyor aynı zamanda. İnsanoğlu var olduğundan beri kısmen de olsa farklı anlamlar taşıdıysa
da eğitim, geçmişten günümüze gelen en büyük miras olsa gerek. Literatür tarandığında eğitim
ile ilgili çok fazla sayıda tanımın yapıldığını görebilmek mümkündür. Aşağıda, bu tanımlar
arasından seçilenler verilmektedir:
Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre eğitim, “Çocukların ve gençlerin toplum
yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,
kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme,
terbiye” şeklinde tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr).
Bir başka tanımda eğitim; “toplumsal hayata henüz hazır olmayanlara yetişkin kuşaklar
tarafından uygulanan bir etkidir. Amacı, çocukta ya da bireyde hem bir bütün olarak siyasal
toplumun, hem de bireyin bağlı olduğu iş çevresinin kendinden istediği belirli sayıda fiziksel,
entelektüel ve ahlaki yetenekleri meydana getirmek ve geliştirmektir”. Öte yandan eğitim,
“çocuğu veya ergeni bedensel, ruhsal, zihinsel, toplumsal, ahlaksal yönleri ile oluşturmak ve
geliştirmek için onun varlığındaki değer kaynaklarını ortaya çıkarmaya yönelik yöntem ve
tekniklerinin eyleme dönüştürülmesidir” (Doğan, 2004: 185).
Durkheim’a göre eğitim, “toplumsal ve fiziki çevrenin insan üzerinde meydana getirdiği
etkiler iken; Kant, “eğitimi, insanların mükemmelleştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. H.
Spencer ve Herbort’a göre ise eğitim, “insan hayatının ve toplum hayatının iyileştirilmesine
yönelik etkinliklerin tümü” olarak tanımlanmaktadır (Ortaç, 2003: 239).
Görüldüğü üzere eğitim ile ilgili yapılan tanımlar, iki noktada büyük önem arz
etmektedir. Bunlardan birincisi, eğitimin birey üzerinde bırakmış olduğu etki. İkincisi ise birey
üzerinde bırakmış olduğu etkinin çarpan etkisi yaratmasıyla birlikte, toplumsal yapı ve değişme
üzerinde bırakmış olduğu etki.
20. yüzyılın son çeyreği, dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok önemli
değişikliklerin ve gelişmelerin yaşanmaya ve son üç yüz yıla damgasını vuran sanayi
toplumunun, yerini bilgi toplumuna bırakmaya başladığı bir sürecin başlangıcını temsil
etmektedir. Bu yeni dönemde, geleneksel ekonomik yapıdan, teknoloji destekli bilgi
ekonomilerine geçiş süreci yaşanmış ve bu doğrultuda işletmeler de geleneksel anlayışlardan
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bilgi temelli stratejilere doğru yönelmeye başlamışlardır. Artık, bu yeni dönemin anahtar unsuru
“bilgi” olmuştur.
Küreselleşme olgusunun sınırları aşan yayılma hızı, anahtar unsur olan bilginin elde
edilmesi, saklanması, işlenmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecini hem
daha kolaylaştırmakta hem de oldukça fazla karmaşıklaştırmaktadır. Bilgi, sınırsız bir şekilde
ortadadır; ancak bu sınırsız bilginin etkin ve doğru bir biçimde analiz edilmesi ve ulaşılmak
istenen hedefler doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte, bilimsel ve
teknolojik alanda meydana gelen hızlı ve köklü değişiklikler, işletmelerin araştırma geliştirme
faaliyetlerine daha fazla bütçe ve zaman ayırmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu yeni
ekonomik düzen içerisinde ve günümüzün küresel ve acımasız rekabet ortamında, işletmeler
ayakta durabilmek ve bunun ötesinde büyüyebilmek için eğitimli, nitelikli, yeni teknolojileri
kullanabilen, karşılaştığı sorunları çözme sürecinde kendi yorumunu katabilen, birlikte çalışmış
olduğu kişilerle olumlu iletişim kurabilen, ekip ruhuna ve çalışmasına ayak uydurabilen,
entelektüel ve duygusal zekâsını olması gerektiği gibi kullanabilen işgücüne ihtiyaç
duymaktadırlar. İşte bu noktada, yani bilginin etkin, doğru ve hedefler doğrultusunda optimum
verimi sağlayacak bir biçimde kullanılması ve verimli işgücünün oluşturulması hususlarında en
önemli etken faktör olarak “eğitim” olgusu ön plana çıkmaktadır.
Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarında verilen eğitimi kapsayan örgün eğitimin amacı, toplumsal düzeyde
gerçekleşmekte olup genel kültüre ve ekonomik planlamaya dönüktür. Bu çerçevede, örgün
eğitim ya da diğer bir ifadeyle okul içi eğitim için yapılan harcamaların finansmanı devlet
tarafından karşılanmakta, toplumun tamamına açık olan bu süreçte verilen bilgilerin aktarımı
uzun bir süreyi kapsamakta ve aktarılan bilgiler genel ve kuramsal nitelikte olmaktadır
(Sabuncuoğlu, 2000: 111). Görüldüğü üzere örgün eğitim, genel ve toplumsal bir eğitim
sürecini ifade etmekte ve toplumun bir bütün olarak aşama kaydedebilmesi için, insanları geniş
bilgi ve becerilerle donatmaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bağlamda örgün eğitim,
çalışma hayatındaki özel konulara girmekten sorumlu değildir ve genellikle de uzak
durmaktadır (Bek, 2007: 109).
Günümüzün gelişen ekonomik ve sosyal yapısında işletmeler, yalnızca teorik bilgiye
sahip olan işgücüne değil; bunun yanında kendisini her alanda geliştiren ve dolayısıyla
verimliliğini en üst düzeyde tutmayı kendine görev bilen işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu
nedenle, örgün eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilen teorik altyapının üzerine inşa edilmesi
gereken pratik ya da uygulama bilgileri, “yaygın eğitim”3 ve özellikle de yaygın eğitimin
işletmeler açısından en önemli kolu olan “işletme içi eğitim faaliyetleri” yolu ile öğrenme

3 14.02.2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim
Kurumları Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre yaygın eğitim, “örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi
bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda
ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan
eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.” şeklinde tanımlanmaktadır. 1739 Sayılı
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 18. maddesine göre ise yaygın eğitim, “örgün eğitim yanında veya dışında
düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümüdür”.
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sürecine dâhil edilmeli ve bu eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Bu sürekliliği sağlayacak
olan ise, işletmenin bizzat kendisidir. İşletme, bünyesinde çalışan veya çalışacak olan
işgücünün eksiklikleri konusunda gerekli tespitleri yapmak ve bu tespitler doğrultusunda
ihtiyaç bulunan eğitimi çeşitli yollarla vermek durumundadır.
İşletmelerde eğitim kavramı hakkında birbirinden farklı tanımlar yapılmıştır. Taymaz
(Taymaz, 1997: 4)’a göre işletme içi eğitim, “özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli bir
maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli
bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimler” iken Canman (2000:
95)’a göre işletmelerde eğitim, “işgücünün hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik
düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri
için onların bilgi, deneyim ve becerilerini artırmayı amaçlayan etkinlik eğitimleri”dir.
İşletmelerde eğitim olgusunu, hizmet öncesi eğitim ile karıştırmamak gerekmektedir.
Hizmet içi eğitimden farklı olarak hizmet öncesi eğitim, bir işletmeye alınması düşünülen
insanların işletmedeki görevlere ya da işletmenin amacına uygun olarak yetiştirilmesine
denmektedir. Örneğin bir işletmenin kendisine uygun işgücü yetiştirmek amacıyla okul açması
ve bu sayede öğrencilerin aynı anda hem eğitimine devam etmeleri hem de söz konusu
işletmede çalışmaları hizmet öncesi eğitime uygun bir örnektir. Ancak unutulmamalıdır ki
böyle bir uygulama yüksek bir maliyet gerektirdiğinden dolayı genel olarak çok büyük
işletmeler tarafından uygulanabilme imkânı bulmaktadır (Ergül, 2006: 61).
Hangi tanım göz önünde tutulursa tutulsun, işletmelerde eğitim kavramının ortak
bileşenlerinin çalışanların bilgi, beceri, deneyim ve niteliklerini artırmak olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, işletmelerde verilecek eğitim sonucunda, öncelikle işgücü günümüzün gerektirdiği
nitelikte bir donanıma sahip olma fırsatı bulacak; ardından ise bu durum işletmeye yansıyacak
ve işletme verimliliğinde önemli oranda artış meydana gelmiş olacaktır.

6.2. İşletmelerde Eğitimin Gerekliliği, Amaçları ve İlkeleri
Hizmet öncesinde alınan örgün eğitim ile sağlanan bilgilerin çalışma hayatına girdikten
sonra yetersiz kalması, çalışanlar tarafından kariyer yapma arzusunun gün geçtikçe artması,
günümüzün gelişen dünyasına ayak uydurma zorunluluğu, özellikle bazı bilgilerin sadece
işbaşında öğrenilebilecek nitelikler taşıması, öğrenme ve kendini geliştirme güdüsünün
insanoğlunun doğasında olması gibi pek çok nedenden ötürü işletmeler eğitim uygulamalarına
yer verme ihtiyacı duymaktadırlar. Bir anlamda işletmelerde eğitim, varılmak istenen hedeflere
ulaşma yolunda öğrenme olgusunu tesadüfi olmaktan çıkarmakta ve belirli plan ve programlar
sürecine indirgemektedir.
Genel olarak işletmeleri eğitim uygulamalarını yürütmek zorunda bırakan nedenler şu
şekilde sıralanabilir (Taymaz, 1997: 7-8; Canman, 2000: 96-97; Yüksel, 2000: 200; Bilgin ve
diğerleri, 2007: 13-14):
 Söz konusu hizmetle ne kadar ilgili olursa olsun, hizmet öncesinde verilen bilgilerin
eksik veya yetersiz olması,
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 Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürekli olarak gelişen ve değişen
bir yapı arz etmesi dolayısıyla insanların ancak eğitim yoluyla değişikliklere adaptasyonlarını
sağlayabilecekleri gerçeği,
 Kişinin öğrenme ve kendini geliştirme isteği ve bunun yanında kariyer
düşüncesinin belleklerde giderek yerleşmesi,


Pek çok bilgi ve niteliğin yalnızca hizmet sürecinde kazanılabileceği gerçeği,

 Bilimsel ve teknolojik alanda meydana gelen hızlı değişiklikler sonucu üretim
sürecine dahil olan bazı makine, teçhizat ve araçların kullanımının ancak hizmet sürecinde
öğrenilebileceği,
 Her ne kadar bazı konularda bilgi ve beceriye sahip olsalar da işe yeni başlayanları
işe alıştırma zorunluluğunun bulunması,
 Günümüzün rekabet dünyasında sistemli bir şekilde program yapılarak emek ve
zaman kaybının engellenmesi zorunluluğunun bulunması.
Pek tabiidir ki işletmeleri eğitim programlarına uymak zorunda bırakan nedenleri
artırmak zor olmayacaktır. Bu noktada önemli olan, zorunlu kılan sebeplerin sayılmasından
ziyade, işletmelerde eğitim programlarının başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığıdır.
Günümüzün değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal yapısı içerisinde işletmelerde
eğitimin en temel amacı, işgücünün örgüt tarafından istenen standartlara uygunluğunu
sağlayabilmektir. Hizmet içi eğitimin planlanmasında, ilk basamağı amaçların tespit edilmesi
süreci oluşturur. Tespit edilen amaçlar doğrultusunda, sırasıyla; planlar yapılmalı, bu planlara
bağlı olarak politikalar belirlenmeli ve usul ve kurallar saptanmalıdır. Söz konusu amaçlar,
işletmelerde eğitim programlarının objektif olarak değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt olarak
kullanılmaktadır (Can, Akgün ve Kavuncubaşı, 2001: 194).
İşletmelerde uygulanan eğitim programlarının genel amaçları şu şekilde ifade edilebilir
(Taymaz, 1997: 4-6; Canman, 2000: 97-99; Öztürk ve Sancak, 2007: 3-4; Bilgin ve diğerleri,
2007, 11-13):
 İşe yeni başlayan işgücünün örgüte uyumunu sağlamak ve örgütün amaç ve
politikalarını öğretmek,
 Hâlihazırda olan ve bunun yanında sürekli olarak değişim gösteren iş akışının
işgücü tarafından mümkün olan en kısa sürede öğrenilmesini sağlamak,
 Süreklilik arz eden gelişme ve yeniliklere uyum sağlamak ve bu çerçevede üretim
metotlarını geliştirebilecek işgücüne sahip olmak,


Üretimde verimliliği ve kâr oranını artırarak hatalı üretimi azaltmak,
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 Örgüt yapısının dış çevreden gelen değişiklik ve yeniliklere karşı esnek bir yapıya
bürünmesini sağlamak,
 Malzeme ve enerji tasarrufu gerekliliğinin benimsetilerek minimum maliyetlerle
kaliteli mal ve hizmet üretimini sağlamak,
 Sürekli olarak gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmak ve üretim araçlarının
yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlamak,


İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikâyetleri ve hataları azaltmak,



Örgüte dinamizm ve saygınlık kazandırmak,



Bakım ve onarım giderlerini azaltmak,



İşe geç kalma ve devamsızlık oranlarını azaltmak,



Yöneticilerin denetim ve görev yüklerini azaltmak,



Çalışanlar arasında iletişim, ilişki ve koordinasyonu güçlendirmek,

 İşgücüne, örgütün amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük arz edecek biçimde
kavranmasını sağlayacak beceri ve etkinliği sağlamak,
 İşgücüne, işin gerektirdiği temel gereksinimleri kazandırmanın yanında, onların
eğitim eksikliklerini de gidermek,
 İşgücüne kariyer yapma imkânı sağlayarak üst kadrolar için eleman ihtiyacını örgüt
içerisinden sağlamak,


İşgücünün, işyerine olan aidiyet duygusunu geliştirmek,


İşgücünün güven duygusunu geliştirmek, gerekli olan motivasyonu sağlamak ve
moralini yükseltmek.
Şüphe yoktur ki işletmelerde eğitim uygulamalarının söz konusu amaçları
gerçekleştirme yolunda başarılı olabilmesi için eğitim sürecinin uygulanacağı işletmenin genel
karakteristik özelliklerinin, çalışan profilinin, çalışma sahasının kısacası genel yapısının çok iyi
bilinmesi ve o doğrultuda uygun eğitim tür ya da türlerinin seçilmesi gerekmektedir.
İşletmenin içerisinde bulunduğu sektöre, hitap ettiği müşteri kitlesine, işletmenin
ürettiği ürün ya hizmete, kurumsallaşma düzeyine ya da stratejilerine göre verilecek olan
eğitimin türü farklılaşmakla birlikte, bazı ortak ilkelere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;
planlılık, süreklilik, yararlılık, fırsat eşitliği, etkin katılım ilkeleridir (Özçelik, 2013: 170-172;
Demirkaya ve Demirkaya Güler, 2016: 223-224; Toptop ve diğerleri, 2013: 185-186;
Sabuncuoğlu, 2000: 115-117). Aşağıda bu ilkeler hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
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İşletmelerdeki tüm faaliyetlerde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinin de belirli bir plan
içerisinde ilerlemesi gerekmektedir. Eğitim planı, eğitimin amacından, beklenen sonuçlara ya
da elde edilecek yararlara ilişkin bütün süreci kapsamalıdır. Diğer tüm süreçlerde olduğu gibi
eğitim süreçlerinin yönetiminde de planlı bir çalışmanın gerçekleştirilmesi, eldeki kaynakların
etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
Eğitim programları oluşturulurken, işletmenin hem bugünkü hem de gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilmelidir. Çalıştığı işletmede
eğitim alacak olan birey, sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere uyum
sağlayabilmeli, aynı zamanda fikir üretimi, araştırma yeteneği kazanma, davranış ve tutumlarını
değiştirebilme, öz çalışma farkındalığına kavuşma, yeni teknolojilere uyum sağlayabilme gibi
konularda donanım sahibi olabilmelidir. Bu anlamda eğitim, sadece bilgi edinmeyi içeren statik
bir yapıdan çıkarak kişilerin ayırt edici özelliklerini ön plana çıkarabilen dinamik bir yapıya
kavuşmalıdır. Günümüzde eğitimlerin sürekliliği büyük önem arz etmektedir.
Eğitim, şüphesiz ki yararlı olmak durumundadır. Çalışana ve nihayet işletmeye fayda
sağlamayacak bir eğitim programının her şeyden önce zaman ve kaynak israfı olduğunu
söylemek gerekmektedir. Dolayısıyla eğitim verilmeden önce, eğitimin amaçları net bir şekilde
tespit edilmeli ve eğitimler de bu amacı gerçekleştirebilecek faydayı katılımcılara sunmalıdır.
Aksi takdirde eğitimin önemi de oldukça azalacaktır.
Pek çok sosyal ve ekonomik konuda olduğu gibi eğitim konusunda da fırsat eşitliği
büyük önem arz eder. Buna göre, eğitimlerin işletmede çalışan herkesin istifadesine sunulması
gerekmektedir. Sadece belirli düzeydeki personele verilecek olan bir eğitimin işletmede olumlu
sonuçlar doğurmak bir yana, ayrımcılık yapılmasından ötürü verimsizliğe, yüksek personel
devir hızına, hedeflere varılamamasına neden olabileceği çok açıktır. Dolayısıyla eğitimlerin
kişisel ve mevkisel farklılıkları da göz önünde tutarak en üst düzey yöneticiden en alt düzey
çalışana kadar çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Pek tabii ki eğitimin amacına göre katılanlar
farklılaşacaktır. Bu çok tabii bir durumdur. Önemli olan işletmenin ihtiyaçlarının göz önünde
tutulması ve istekli olan personele fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.
İşletmelerde verilen eğitimlerin başarısı, her şeyden önce eğitimi alacakların etkin
katılımına bağlı olacaktır. Bu anlamda eğitime katılanların gönüllerinin de orada olması, eğitim
konularına önem vermesi, ciddiyet göstermesi ve eğitimin sonunda gerçekleşecek değişime
inanması gerekmektedir. Bir işletmenin en önemli kaynağı olduğunu bildiğimiz insan unsuru,
eğitime kendini vermediği müddetçe, başarılı sonuçların ortaya çıkması oldukça zorlaşacaktır.

6.3. İşletmelerde Eğitim Tasarım Süreci
Başarılı bir eğitim süreci, etkin ve iyi işleyen bir tasarımı gerekli kılar. İşletmenin
ihtiyaçlarıyla uyuşmayan, eğitim faaliyetlerini yürütecek organların, eğitimcilerin ve eğitime
katılacakların tespit edilmediği, eğitim konularının yerinin, zamanının, süresinin belirgin
olmadığı ve eğitimin gerçekçi kriterlerle değerlendirilmediği durumlarda bir eğitimin işletmeye
ve o eğitim alacak kitleye faydası oldukça sınırlı olacaktır. Aşağıda etkin işleyen bir eğitim
tasarım sürecinin nasıl olması gerektiğine dair Şekil 6.1’de sunulmuştur.
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Şekil 6.1: Etkin ve Sürekli Bir Eğitim Tasarım Süreci

6.3.1. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, bir eğitim sürecinin ilk ve belki de etkin sonuçların
ortaya çıkması için en önemli aşamasını teşkil etmektedir. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
sürecine üç temel soruya verilecek olan cevaplarla başlamak yerinde olacaktır. Bunlar (Özgen
ve Yalçın);


İşletmenin hangi kademesinde ve nerede eğitim yapılmalıdır?

 Personelin görevini daha iyi yerine getirmesi için eğitim programlarının içeriği ne
olmalıdır?


İşletmede çalışanlar arasında kim ya da kimlerin hangi tür bilgiye ihtiyacı vardır?

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi sürecine gerekli önem verilmediği takdirde aşağıdaki
durumlardan bir veya birkaçının oluşma ihtimali oldukça yüksek görülmektedir (Noe, 2009:
89):
 Eğitim programlarının içeriği, hangi amaç ya da amaçlara yönelik olduğu veya
seçilecek olan eğitim yöntemleri yanlış tasarlanabilir.
 Eğitimi alacak olanlar, temel beceri, ön bereci veya öğrenmek için gereken güvene
sahip olmadıkları eğitim programlarına yönlendirilebilirler.
 İşletmenin eğitim sonrasında beklediği çıktılara (öğrenme, davranış ve tutum
değişikliği, karlarda artış vb.) ulaşmasına engel olabilir.
 İşletmenin temel stratejilerine uygun olmadığında gereksiz bir mali yük olarak kabul
edilebilir.
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 Performans sorununa yönelik yanlış bir çözüm yolu olarak kullanılmış olur.
Yukarıdaki sorunlara maruz kalmamak için eğitim ihtiyaç analizinin üç aşamalı olarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar sırasıyla; işletme analizi, görev analizi ve kişi
analizidir. Bu süreç, aşağıda şekil (Şekil 6.2) yardımıyla da gösterilmiştir.
Şekil 6.2: Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Kaynak: Raymond A. Noe (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi & Geliştirilmesi, (Çev.
Canan Çetin), Beta Yayınları, İstanbul, s. 96.
İşletme analizi yahut diğer adıyla örgütsel analiz, işletmeye bütüncül bir bakış açısıyla
yaklaşıldığından ötürü eğitim sürecinin en stratejik kısmıdır. İşletmenin eğitim ihtiyacı
saptanırken referans noktası, işletmenin temel misyonu, vizyonu, stratejileri ve hedefleri
olmalıdır. Yani bir işletmenin belirli bir zaman dilimi sonrasında elde etmek istediği hedefler
ve varmak istediği nokta ile o an içerisinde bulunduğu mevcut durum arasındaki farklılıklar
büyük paydadaki ihtiyaçları göstermektedir. Tabii ki bütün bu farklılıkların sadece eğitim
yoluyla giderilmesi mümkün olmayabilir. Ancak özellikle eğitim vasıtasıyla ulaşılabilecek
değerler ve çıktılar için stratejik bakış açısı büyük önem taşımaktadır. İkinci bölümde detaylı
bir şekilde anlatıldığı gibi, insan kaynakları yönetiminin stratejik bir değer hâline gelebilmesi
için hemen hemen tüm fonksiyonlarının sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere ve
işletmenin temel stratejisine uyum sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Tüm bu
fonksiyonlar içerisinde çalışanları geliştirmeye ve beraberinde işletmeyi öğrenen organizasyon
hâline getirmeye yönelik en önemli süreç olan eğitimin stratejiye en fazla önem vermesi
gereken fonksiyon olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Eğitim ihtiyaç analizinin ilk basamağını oluşturan işletme analizinde öncelikle “Eğitim,
çalışanların davranışlarında işletme amaçlarına katkıda bulunacak değişimler yaratacak mıdır?”
sorusuna cevap bulunmalıdır. Çünkü yukarıda da değinildiği gibi bazı durumlarda işletmenin
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hedeflerine ulaşması noktasında eğitim tek başına yeterli olamayacaktır. Yanlış ücret
politikaları, kurumsal bir kültürün henüz oturmamış olması, motivasyonsuzluk ve buna bağlı
olarak doyumsuzluğun olması, yanlış teknoloji ve malzeme kullanımı, verimsiz çalışma
yöntemleri, ast-üst ilişkilerinin kurgulanmamış olması, çalışanların yeterince söz sahibi
olamaması yahut terfi imkânlarının bulunmaması gibi pek çok faktör, işletmenin temel stratejik
hedeflerine ulaşamamasının nedenleri olabilir. Böyle durumlarda mevcut açığın kapanması için
çalışanlara eğitim vermekten ziyade, esas sorun tespit edilmeli ve kaynağında çözüme
kavuşturulmalıdır. İşletme analizi yaparken aşağıdaki hususlara önem verildiğini söylemek
yerinde olacaktır (Özçelik, 2013: 179-180):
 İşletmenin misyonu, vizyonu, amaç ve stratejileri tespit edilerek, eğitimin stratejik
hedeflere varma noktasında gerekli olup olmadığı araştırılır.


İşletmenin eğitime bütçe ayırıp ayırmayacağı tespit edilir.



İşletme üst yönetiminin eğitime ne ölçüde destek vereceği saptanır.



İşletmenin iç ve dış çevresel faktörleri analiz edilir.

 İşletmenin tüm eğitim ihtiyacının saptanması için genel bir inceleme yapılır ve
eğitim sonrasında işletmede meydana gelebilecek olası değişikliklerin neler olabileceği
tartışılır.


Eğitimin işletme amaçlarına ulaşmadaki katkısının ne olacağı sorusuna cevap alınır.

 İşletmede eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığı, eğer böyle bir ihtiyaç var ise en
çok hangi departman ya da departmanların ihtiyacı olduğu araştırılır.
 Tespit edilen departman ya departmanlardaki eksikliklerin neler olduğu ve bu
eksikliklerin eğitimle giderilip giderilemeyeceği tespit edilir.
İşletme analizinden sonra atılması gereken adım, görev (iş) analizidir. Görev analizi,
işletme analizinin ortaya çıkardığı veriler üzerine hareket eder. Yani bir diğer anlamda,
“işletme, hedeflerine ulaşamıyor ise hangi işler yerine tam olarak getirilmediği/getirilemediği
için ulaşamıyor?” sorusuna verilecek cevabı merkeze almaktadır. Bilindiği üzere, görev
analizinin amacı, çalışanların icra edeceği işlerin incelenmesidir. Bu minvalde, iş analizlerine
ilişkin bilgilerin kontrol edilmesi, iş tanımları, iş gerekleri ve standartlarının ortaya çıkarılması
ve araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmanın sonucunda, işin gerçekleştirilebilmesi için
olması gereken performans göstergesi ile ortaya çıkarılan işin mevcut performansı arasındaki
fark tespit edilir. Tespit edilen bu farkın doğru eğitimlerle kapatılabilir olup olmadığının tespiti
ise büyük önem taşımaktadır.
Esasen görev analizi, hangi departman ya da departmanların görevlerini tam olarak
yerine getiremediği hakkında önemli bir referans noktası oluşturur. Çünkü, eğer bir işletmede,
iş analizleri, iş tanımları, iş dizaynları, standartlar, talimatlar ve prosedürler tam olarak ortaya
konmuşsa bu aynı zamanda şu anlama gelmektedir: “Burada yazan talimat ve prosedürlere
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uyulduğunda işler tam olar yerine gelir”. İşte bu husus çok önemlidir. Bir işletme, doğru iş
tasarımlarına sahip olmasına rağmen hedeflerine ulaşamıyorsa o işletmenin bir veya birden
fazla departmanında yine bir veya birden fazla kişi esas işini tam olarak yerine getiremiyordur.
İşte görev analizi, bu özelliğiyle işletme analizinden kişi analizine ulaşılmasını sağlayan bir
köprü görevi görür.
İşletme ve görev analizlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir işletmenin eğitim
ihtiyacını ortaya koyması için atması gereken son adım, kişi analizidir. Görev analizinde işletme
stratejilerinin sekteye uğramasından sorumlu departman ya da departmanların tespit edildiği
varsayılırsa artık geriye kalan tek ihtiyaç analizi işleminin kişilerin tespit edilmesi olduğunu
söylemek mümkündür. Dolayısıyla yapılacak olan işlem, işlerin yerine getirilmesi için
beklenen performans düzeyi ile bireysel performans düzeylerini karşılaştırmaktır. Daha önce
de belirtildiği gibi, zaten iş analizlerinde ve diğer talimat ve prosedürlerde işin yerine getirilmesi
için olması gereken performans düzeyi açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. İşte bu durumda
olması gereken düzey ile gerçekleşen düzey arasındaki fark tespit edilmeli ve bu farkın eğitimle
giderilip giderilmeyeceği üzerine odaklanılmalıdır. Farkın eğitimle giderileceği üzerine kanaat
getirildiği taktirde, hangi tür bir eğitime ihtiyaç duyulacağı ve eğitimin içeriğinde hangi
konuların olması gerektiği hakkında çalışmalara başlanması gerekmektedir.
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Şekil 6.3: Eğitim İhtiyaç Süreci

Eğitim ihtiyacının belirlenmesinde bazı
gerekmektedir. Bu teknikler Şekil 6.4’te sunulmuştur.

yardımcı

tekniklerin

kullanılması

Şekil 6.4: Eğitim İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yardımcı Teknikler
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Aşağıda eğitim ihtiyaç analizinde kullanılan yardımcı tekniklerin bazılarının avantajlı
ve dezavantajlı yönleri belirtilmiştir.
Tablo 6.1. Eğitim İhtiyacında Kullanılan Yardımcı Tekniklerin Karşılaştırılması
YÖNTEM
Gözlem

AVANTAJLAR

 İş ortamına ilişkin bilgi  Usta


Anketler





Mülakatlar






Odak Grupları

DEZAVANTAJLAR




Teknik El Kitapları ve 
Kayıtları Okuma



Konularında
Uzman 
Kişilerle Görüşme

gözlemcilere ihtiyaç
sağlar.
duyar.
İşin en az düzeyde  Çalışanın
davranışı
kesilmesini sağlar.
gözlemlenirse değişebilir.
Ucuzdur.
 Zaman alır.
Çok sayıda kişiden bilgi  Düşük geri dönüş oranları ve
toplanır.
uygun olmayan cevaplar
görülebilir.
Bilgi kolayca özetlenir.
 Ayrıntılar eksik kalır.
Eğitim ihtiyaçları ile  Vakit alır.
sorunların
neden
ve  Analiz edilmesi zordur.
çözümlerinin ayrıntılarını  Mülakat yapanın beceri sahibi
belirlemede iyidir.
olması gerekir.
Beklenmedik meselelerle  Konu uzmanları için tehdit
ilgilenebilir.
edici olabilir.
Sorular değiştirilebilir.
 Planlaması zordur.
 Konu uzmanları sadece
duymak
istediğinizi
düşündükleri
bilgileri
verebilirler.
Tek
bir
kişinin  Vakit alır.
araştıramayacağı
veya  Grup üyeleri sadece duymak
yapmak
istemeyeceği
istediğinizi
düşündükleri
karışık meseleler için
bilgileri verebilirler.
faydalıdır.
 Grup üyeleri arasında statü
Sorular
kestirilemeyen
veya konum farkı var ise
sorunları
araştıracak
katılmak istemeyebilirler.
şekilde değiştirilebilir.
Prosedür üzerine iyi bir  Teknik dil anlaşılmayabilir.
bilgi kaynağıdır.
 Materyaller eksik olabilir.
Objektiftir.
Yeni işler ve yaratılmakta
olan işler için yeni bir
görev bilgisi kaynağıdır.
Eğitim
ihtiyaçlarının  Zaman alıcıdır.
ayrıntılarını ve sorunların  Analiz edilmesi zordur.
neden ve çözümlerini  Beceri sahibi görüşmeciye
açığa
çıkarmak
için
ihtiyaç duyulur.
uygundur.

Kaynak: Raymond A. Noe (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi & Geliştirilmesi, (Çev.
Canan Çetin), Beta Yayınları, İstanbul, s. 94.
Görüldüğü üzere her yöntemin kendine göre bazı avantajlı ve dezavantajlı yönleri
bulunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir yöntemin en iyi yöntem olduğuna dair herhangi bir
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varsayıma dayanmak mümkün değildir. Önemli olan, tüm faktörler göz önünde
bulundurulduktan sonra en uygun olan tekniğin tespit edilmesidir.

6.3.2. Eğitim Planlamasının Yapılması
Eğitim ihtiyaç analizinin sonrasında artık sıra eğitim sürecinin yönetilmesine
gelmektedir. Eğitim sürecinin yönetilmesi birbirini takip eden zincirleme işlemlerden meydana
gelmektedir. Bunlar;


Amaçların ortaya konması,



Bütçenin planlanması,



Eğitimi yürütecek sorumluların tespiti,



Eğitim konularına karar verilmesi,



Eğitim yöntemine karar verilmesi,



Eğitimi verecek eğitimcilerin tespit edilmesi,



Eğitime katılacakların tespit edilmesi,



Eğitimin yerinin belirlenmesi ve



Eğitimin zamanının ve süresinin belirlenmesidir.

Eğitim programının amaçlarının ortaya konması, bir bütün olarak eğitim sürecini
etkileyeceği ve yönlendireceği için çok önemlidir. Herşeyden önce eğitimin kendisinin bir araç
değil, işletmenin varmak istediği hedeflere ulaşması noktasında bir araç işlevi gördüğü
unutulmamalıdır. Dolayısıyla gerçekçi ve ölçülebilir amaçların hedeflenmiş olması, hangi kişi,
ekip ya da departman personeline eğitimde öncelik verileceğinin saptanması ve eğitim
sonrasında işletmede karşılaşılan hangi sorun ya da eksikliklerin giderileceği yahut
geliştirileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen amaçlar, eğitim programının
içeriğine rehber olabilecek nitelik taşımalıdır. Eğer eğitimin amaçları üzerinde doğru bir kurgu
yapılmışsa, bundan sonraki zincirin tüm halkaları da hatları daha belirgin ve doğru birtakım
tercihlere konu olabilecektir. Eğitim amaçlarının tespiti, eğitim programlarının başlangıç
noktasını oluşturduğu kadar, en önemli değerlendirme ölçütü olarak da kullanılmalıdır. Eğitim
bittikten sonra, tespit edilen amaçlara ulaşıp ulaşılamadığına göre eğitimin başarısı hakkında
fikir sahibi olunur (Özçelik, 2013: 184). Tespit edilen eğitim amaçları; iş kazaları, çağrı ve
çözüm merkezine gelen telefon sayısı yahut üretim maliyetleri gibi konularda belirli oranlarda
azalma yahut günlük üretilen ürün sayısında, satışlarda ya da müşteri memnuniyetinin
sağlanmasında belirli oranda bir artış gibi somut bazı kriterlere bağlanabileceği gibi, örgüt içi
iletişim kalitesinin artması, takım çalışması ve ekip ruhunda etkililik yahut pazarlama
elemanlarında davranış değişikliği gibi bazı soyut kriterlere de bağlanabilir.
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Eğitim amaçlarının tespiti sonrasında yapılması gereken işlem, bütçenin
planlanmasıdır. Verilecek eğitimlerin sayısı, süresi, yöntemleri ve niteliği de büyük ölçüde
bütçeye göre şekil alacaktır. Eğitim bütçesinin tespitinde bugüne değin farklı yaklaşımlar
kullanıldığı görülmüştür. Ama her şeyden önce işletmenin vizyonu ve stratejileri, yöneticilerin
kişilik yapılarının ve kurum kültürünün eğitime olan bakış açısı, ekonomik ve sosyal
konjonktür, teknolojik faktörlerin değişim hızı gibi pek çok konu eğitim sürecinin oluşumunda
etkendir. Şayet tüm faktörler eğitim süreçlerine destek verebilecek şekilde oluşum gösteriyorsa
bütçenin planlaması süreci daha etkin işleyebilecektir. Bu süreçte kullanılabilecek bazı
yöntemler arasında; satışların ya da kârların belirli bir yüzdesinin eğitim bütçesi olarak kabul
edilmesi, bir önceki yılın eğitim bütçesinin belirli bir artış oranıyla tekrarlanması, piyasadaki
önemli rakip ya da rakiplerinin eğitime ayırmış olduğu bütçe ile kıyaslanması, eğitim ihtiyaç
analizlerinin ve performans değerlendirmelerinin sonucuna göre ihtiyaçlar özelinde karar
verilmesi, işletmenin insan kaynaklarının giderlerinin belirli bir yüzdesi olarak kabul edilmesi,
işletmenin büyüme, duraklama ya da küçülme dönemlerine göre ayrı ayrı oranlarla hareket
edilmesi bulunmaktadır (Barutçugil, 2004: 31-311).
Eğitim sürecinin bir diğer konusu olan eğitim sorumlularının belirlenmesi, aslında
işletmenin yapısal özellikleriyle doğrudan ilgilidir. İşletmenin büyüklüğüne ve kurumsallaşma
düzeyine, departman yapısına, bazı hizmetleri dışarıdan temin edip etmemesine göre farklılar
arz etmektedir. Özellikle kurumsallaşma sürecini tamamlamış işletmelerde insan kaynakları
yönetimi departmanının yanında ayrıca bir eğitim birimi de olabilmektedir. Bu gibi durumlarda
eğitimin sorumlusu, eğitim birimi olmaktadır. Sadece insan kaynakları yönetimi departmanının
olduğu işletmelerde genellikle eğitim faaliyetleri de bu departman tarafından yürütülmektedir.
İnsan kaynakları yönetim departmanı olmasına rağmen nadir de olsa, dışarıdan profesyonel bir
eğitim firmasından destek alındığı da görülebilmektedir. İnsan kaynakları departmanının
olmadığı işletmelerde eğitim süreçleri genellikle işletme üst yönetim tarafından karar verilen
ve yönetilen bir süreç hâline gelmektedir. Bu gibi durumlarda da genellikle dışarıdan destek
alındığı ve daha düşük maliyetlerle eğitimlerin tasarlanmaya çalışıldığı görülmektedir.
Eğitimin konularına karar verilmesi ve bu eğitim konularına en uygun düşecek
eğitim yönteminin tespiti de büyük önem taşımaktadır. Eğitim konusu saptanırken öncelikli
olarak eğitim ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Eğitime katılacakların
özellikleri de dikkate alınarak esas kazandırılmak istenen yeterlilikler ve bunun sınırlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle gereksiz konularla işletmenin verimliliğini azaltacak
uygulamalara gidilmemeli, ortaya çıkartılmak istenen asıl değer gölgede bırakılmamalıdır
(Özçelik, 2013: 186).
Eğitimin konuları tespit edildikten sonra, verilmek istenen değeri optimize edecek
eğitim yönteminin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususta ne kadar isabetli bir seçim
yapılırsa eğitimin başarılı olma şansı da o kadar artacaktır. Şüphesiz ki her amaca, işletmeye
yahut stratejiye hizmet edebilecek “en iyi eğitim yöntemi” diye bir şey yoktur. Ama tespit
edilen amaca ulaşma hususunda “en uygun eğitim yöntemi”nin saptanmasının mümkün
olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla eldeki imkânlar dâhilinde (zaman, bütçe kısıtlaması
vb.) eğitimi vereceklerin ve eğitime katılacakların mevcut nitelik ve yeterliliklerini de göz
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önünde bulundurarak eğitim yönteminin saptanması gerekmektedir. Her bir eğitim yönteminin
kendine özgü bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Toplu bir şekilde bakılacak
olunursa, en uygun eğitim yönteminin seçiminde aşağıdaki faktörleri incelemekte fayda
görülmektedir (Bingöl, 2003: 223):


Eğitimin amacı,



Eğitime katılacakların sayısı,



Eğitime katılacakların mesleki durumları,



Eğitime katılacakların bilgi ve beceri düzeyleri,



Eğitime katılacakların kişisel farklılıkları,



Eğitim yöntemlerinin gerektirdiği zaman,



Eğitim yöntemlerinin maliyeti,



İşletmenin maddi olanakları ve eğitim bütçesi,



Eğitim yöntemini kullanacak eğitimcilerin durumu.

Eğitimi verecek eğitimcilerin tespiti de oldukça önemli bir konudur. Özellikle eğitim
konusu hakkında üst düzey bilgi, birikimi olan ve eğitim yönteminin öngördüğü öğretim
pratiklerine sahip olan kişilerin tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitimi verme
hususunda işletme içerisinden eğitmenler, yöneticiler, işletme danışmanları ya da uzman
çalışanlar tercih edilebileceği gibi; işletme dışından kaynak kullanımı (profesyonel danışmanlık
firması, konusunda uzmanlar vb.) yapmak da mümkündür. Hangi tercihte bulunulursa
bulunulsun, unutulmaması gereken husus, eğitimcinin eğitici özelliklerinin güçlü olmasıdır.
Mesela, bir yöneticinin kendi işini çok iyi yapıyor olması, onun bu işin eğitimini çok iyi
verebileceği anlamına gelmez. Dolayısıyla özellikle anlatım ya da konferans türündeki öğretim
tekniklerinin kullanımına gereksinim duyulduğunda uzman eğitimcilerden istifade etmek ya da
işletme içerisinden verilecekse, eğitimi verecek olan kişi seçildikten sonra özellikle eğitim
ilkeleri ve yöntemleri konularında eğitime tabi tutulmalıdır. Tüm bu anlatımlar ışığında genel
olarak eğitimcilerin öğreticilikten hoşnut kalmaları, insanlar arasındaki farklılıkları tanıyabilme
ve yönetebilme yeteneklerine sahip olmaları, sabırlı ve nazik olmaları ve eğitim öğretim
yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Bingöl, 2003: 221-222). Son
yıllarda eğitimi vereceklerin ağırlıklı olarak işletme içerisinden seçilmeye başlandığı
görülmektedir. Bu tercihin çalışanlar üzerinde bazı olumlu tesirler bırakabildiğini söylemek
mümkündür. Bunlar; çalışanların moral ve motivasyonlarının artabilmesi, işletme içerisindeki
iletişim mekanizmasının daha güçlenmesi, yetenek yönetimini de içerecek şekilde başarılı
çalışanların elde tutulması, çalışanlarda güvenilirlik hissiyatı yaratılması ve işletme içerisinden
alınacak olan eğitimin yine işletme içerisindeki işlere daha kolay adapte edilebeceğine dair olan
inanç olarak gösterilebilir.
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Eğitilecek kişilerin seçiminin yapılması hususunda tam profesyonel bir bakış açısı
yakalanmak isteniyorsa eğitim ihtiyaç analizinin sonuçlarına göre tasarlanması gerekmektedir.
Dolayısıyla kim ya kimlerin ve hangi departman ya da departmanlarda çalışanların eğitime
ihtiyacı var ise eğitim önceliğinin onlara verilmesi gerekmektedir. Eğitim ihtiyaç analizi
olmasına rağmen, bu doğrultuda hareket etmeyen işletmelerin toplam verimliliğe ters düşecek
bir uygulamaya adım atmış olacağı söylenebilir. Eğer işletmede eğitim ihtiyaç analizi
yapılmıyorsa ve birçok kurumda görülebildiği gibi bir yıllık eğitim planı daha senenin başından
belli ediliyorsa o zaman da eğitimin konusuna esas muhtaç ve taraf olanlara öncelik
verilebilmekle birlikte, fırsat eşitliği ilkesine uygun bir şekilde herkesin istifadelerine sunulması
gerekmektedir.
Eğitimin yerinin belirlenmesi hususunda farklı bakış açıları olduğu görülmektedir.
Pek tabii ki eğitim yerinin saptanması, işletmenin bulunduğu sektöre, ürettiği esas ürün ya
hizmetin niteliğine yahut işletmede eğitim salonu veya atölyelerin olup olmamasına göre
değişecektir. Eğitimler işbaşında geleneksel metotlarla yani çalışan şinden kopmadan
sürdürülebildiği gibi, iş dışında yani çalışan işini icra etmezken de gerçekleştirilebilmektedir.
Genellikle büro ya da fabrikalarda işbaşında verilen geleneksel eğitimlerin teorik düzeyde
kaldığı görüşü üzerine pek çok işletmenin eğitim merkezlerinde atölyeler kurduğu ve pratik
eğitimi canlandırdığı görülmektedir. Bu sayede, fabrikada görülen işlerin bir benzeri yahut
aynısı bu merkezlerde öğretilmeye, işlerin akışı, tekniği ve gerekliliklerinin tamamı bu
atölyelerde pratik bir şekilde gösterilmeye başlanmıştır. Genellikle eğitim merkezlerinin ikili
yapıda kurulduğu gözlenir. Bunlardan birincisi, konferans, seminer ve kurs gibi daha çok teorik
çalışmalara hitap eden ve işletmenin orta ve üst düzey yöneticilerini geliştirmek amacıyla
işletme genel yönetim yerinde kurulan eğitim merkezleri; ikincisi ise ağırlıklı olarak
fabrikalarda kurulan ve daha çok alt düzey çalışanların yetiştirilmesi amacıyla pratik
çalışmaların yapıldığı bölgesel eğitim merkezleridir (Sabuncuoğlu, 2000: 126-127).
Son olarak eğitimin zamanının ve süresinin de işletmenin işlerinin devamı açısından
optimum verimliliği sağlayacak şekilde tespiti gereklidir. Eğitimin zamanı, mümkün olduğu
kadar çalışanların yapmaları gereken işleri aksatmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğitim
zamanı ile ilgili olan ilk husus, eğitimin ne zaman, yani hangi dönem içerisinde
gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir. Özellikle işletmede çalışanların önemli bir kısmının
gireceği eğitimlerde bu zamanlamayı ayarlamak daha da büyük önem taşımaktadır. Eğitimin
zamanının ayarlanması ile ilgili olan bir diğer önemli husus, eğitimin çalışma saatleri içinde mi
yoksa çalışma saatleri dışında mı programlanması gerektiği ile ilgilidir. Çalışma saatleri içinde
yapılacak olan eğitimler işleri aksatabilirken çalışma saatleri dışında ayarlanan eğitimler de
çalışanlar tarafından hoş karşılanmamaktadır (Özçelik, 2013: 187). Bu sorunun çözülebilmesi
için, çalışma saatleri içerisinde ağırlıklı olarak iş başı eğitim yöntemlerinin, çalışma saatlerinin
dışında ise daha keyifli olabileceğinden ötürü iş dışı eğitim yöntemlerinin uygulanması önemli
bir rol oynayabilir. Eğitimin ne kadar sürmesi gerektiğinin de hassas bir şekilde planlanması
gerekmektedir. Eğitimin amacına, yöntemine ve katılacak personel sayısına göre
değişebilmekle birlikte, eğitime ayrılacak olan sürenin ne eğitimi alacak kişiler açısından
önemsiz kılacak kadar kısa ne de üretim sürecinde önemli oranda azalma meydana getirecek
kadar uzun süreli olmalıdır
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6.3.3. Eğitimin Uygulanması
İşletmelerde eğitimin uygulanması aşamasında farklı sınıflandırmalara rastlamak
mümkündür. Yüksel (2000: 200-202), işletmelerde uygulanacak eğitim türlerini
sınıflandırırken, eğitimi zorunlu kılan sebeplere bağlı olarak; sosyalleştirme eğitimi,
değişikliklere uyum eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi ve üst düzey görevlere hazırlama eğitimi
olarak dört ana gruba ayırmıştır. Taymaz (1997: 8-9) ise daha farklı bir sınıflandırma yoluna
giderek eğitim uygulamalarını 6 ana başlıkta toplamıştır. Bunlar; oryantasyon eğitimi, temel
eğitim, geliştirme eğitimi, tamamlama eğitimi, yükseltme eğitimi ve özel alan eğitimidir. Bir
diğer çalışmada (Bilgin ve diğerleri, 2007: 14-17) ise eğitilenlerin hizmette bulunduğu aşamaya
göre hizmet içi eğitim (hizmete ilk defa atanan personel için düzenlenen eğitim – hizmetin daha
ileri aşamalarında uygulanan eğitim), üst kademelere yükseltilecek personel için yükselme
eğitimi, kurumda görevi değiştirilecek personel için alan değiştirme eğitimi, uygulama
zamanına göre hizmet içi eğitim (iş başında hizmet içi eğitim – iş dışında hizmet içi eğitim) ve
uygulama yerine göre hizmet içi eğitim (kurum içinde hizmet içi eğitim – kurum dışında hizmet
içi eğitim) olarak beşli bir sınıflandırma yapılmıştır.
Eğitim uygulama aşamasında, herhangi bir sınıflandırmanın tek başına doğru ya da
yanlış olduğunu söylemek mümkün değildir. Önemli olan yapılan bu sınıflandırmaların kendi
içerisinde tutarlılık ve bütünlük arz ediyor olmasıdır. Dolayısıyla eğitim türlerine dair olarak
kesin bir sınıflandırmanın var olduğunu söylemek şüphesiz ki yanlış olacaktır. Şu da kesinlikle
unutulmamalıdır ki hiçbir eğitim programı, tek başına tüm işgücü ve iş için yeterli
olamayacaktır. Önemli olan işletmede verilecek eğitimden örgütün hedefleri doğrultusunda
maksimum verimi elde etmektir.
Bu çalışmada, eğitim uygulamaları, iş başında eğitim, iş dışında eğitim ve teknoloji
temelli eğitim olarak üç ana grupta sınıflandırılmıştır.

6.3.3.1. İş Başında Eğitim Yöntemleri
Genellikle kuruma yeni giren işgücünün yetiştirilmesinde uygulanan iş başında eğitim
yöntemlerinin temel hedefi, çalışanların görevlerini yerine getirirlerken, öğrenmeye de devam
etmeleridir. Söz konusu yöntem, iş ve eğitimin iç içe olduğu ve işgücünün işi bırakmaksızın
çalıştığı bir yapıya sahiptir (Bilgin ve diğerleri, 2007: 16).
İyi planlanmış bir iş başında eğitim yöntemi işletmeye çok önemli faydalar sağlayabilir.
Rothwell ve Kazanas (2004: 15-16) bu faydaların en önemlilerini şu şekilde sıralamıştır:
 İşe yeni giren personelin işe alışma sürecinin kısalmasını ve dolayısıyla günümüzün
stratejik kaynaklarının başında gelen zaman unsurundan en faydalı şekilde yararlanılmasını
sağlar,


İşe yeni girenlerin kaygılarını hafifletici ve işçi devrini azaltıcı etki yapar,
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 Çalışanların ileride karşılaşabilecekleri temel beceri eksikliklerini önceden görme
fırsatı verir,
 İşverenlere, bireysel öğrenme zorluğu çeken çalışanlarına karşı daha iyi çözüm yolu
bulma konusunda rehberlik eder,


Yüksek kalitede müşteri hizmetinin sağlanması hususunda yol gösterici olur,



Sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitesinin gelişiminde önemli bir rol oynar.

Geçmişten günümüze uygulamada en fazla karşılaşılan iş başında eğitim yöntemleri
arasında; oryantasyon (işe alıştırma) eğitimi, yetki devri (göçerimi) yoluyla eğitim, iş devri
(rotasyon) eğitimi, formen (monitör, kılavuz) aracılığıyla eğitim, projelerde ve komitelerde
görev alma, takım çalışmalarına katılım yoluyla eğitim, çıraklık eğitimi, staj yoluyla eğitim,
yönetici (amir) gözetiminde eğitim, koçluk ve montörlük, kilit işlerde kullanarak eğitim ve
gösteri (demonstrasyon) yoluyla eğitim bulunmaktadır. Aşağıda bu eğitim yöntemleri hakkında
özlü bilgi verilmektedir.
Oryantasyon (İşe Alıştırma) Eğitimi
Personel seçim süreci sonunda kurum içerisine yeni girmiş olan işgücünün, kurum amaç
ve politikasını, yapısını, işleyişini, kendi görev, yetki ve sorumluluklarını, birlikte mesai
harcayacağı çalışma arkadaşlarını, kısacası kurumun tamamını tanıması için yapılmakta olan
eğitim türüdür (Klein and Weaver, 2000: 48). Uygulamada, bu tür eğitim programlarına; giriş,
işe alıştırma ön, tanıtma, intibak, alıştırma, hazırlayıcı, eşik, yönlendirme eğitimi gibi çeşitli
adlar verildiği sıklıkla görülmektedir (Taymaz, 1997: 8).
Etkin bir yapıda işleyen oryantasyon programı işletmeler açısından aşağıdaki faydaları
sağlayacaktır (Cadwell, 1988: 1):


Samimi bir karşılama sağlamış olur,



Organizasyon hakkında pozitif bir algılama sağlar,

 Çalışanların ilgili kuruma katılma ile ilgili vermiş oldukları kararı doğrular nitelik
taşımasına yardımcı olur,


Her bir çalışanın bilmesi gereken temel esasların öğrenilmesine katkıda bulunur,



İleride verilecek olan eğitimler için temel teşkil eder,



Çalışanların gereksiz kaygılarından kurtulmalarını sağlar.

Yetki Devri (Göçerimi) Yoluyla Eğitim
Merkezî yönetim şeklinin hâkim olduğu işletmelerde, çalışanların görevi, üst
kademeden alınan kararların uygulanmasından ibarettir. Söz konusu yönetim şeklinde kişilerin
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kendi kendilerine düşünmeye yönelmesi, fikir alış-verişi, karar alma süreçlerine aktif
katılımları söz konusu olmadığından dolayı, çalışanların bağımsız kişilik yapılarının gelişmesi
ve yaratıcı düşünceye sahip olmaları oldukça zorlaşmaktadır. Bu sorunlu yönetim şeklinin tam
tersini ifade eden yetki devri, çalışanların yetişme ve gelişmesini sağlayan önemli bir yöntemi
teşkil etmektedir. Yetki devrinin hâkim olduğu yönetim şeklinde, çalışanlar düşünme, karar
verme, fikirlerini ortaya koyma hususlarında tutum ve davranışlarını geliştirmek ve ortaya
koymak durumundadır. Dolayısıyla yetki devri, bugün işletmeler tarafından yoğunlukla
kullanılan eğitim yöntemlerinden biri hâline gelmiştir (Murat, 2009: 69).
Sorumluluk bilincinin ve karar alma yeteneğinin gelişmesini sağlayan yetki devri
yoluyla eğitim, çalışanları işletme hedeflerine varma noktasında daha fazla sorumluluk almaya
ve daha fazla analitik düşünmeye itmektedir. Bu eğitim yönteminde yönetici; amaçları
belirledikten sonra, işin yönetimini ve yapılma biçimini astına bırakmakta ve sadece sonuçları
denetlemektedir. Ancak, bu yöntemin sağlıklı bir şekilde işlemesi, sadece yetki devrinin
yapılmasıyla olası değildir. İstenen yararın sağlanabilmesi için yöneticinin astıyla iyi bir iş
birliği kurması ve ona güvenip yardımcı olması gerekmektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 131).
İş Devri (Rotasyon) Eğitimi
Çalışanların, yaptıkları işleri işletme bütününde değerlendirmek, farklı kişilerle
çalışabilmek, kariyer gelişimlerini farklı noktalara hareket ettirebilmek amacıyla kullanılan
rotasyon eğitiminin temel amacı, sürekli olarak aynı işi yapmaktan kaynaklanan monotonluk
duygusunun ortadan kaldırılmasıdır. Ancak, bu noktada uygulayıcıların en fazla dikkat etmesi
gereken husus, bu tekniğin çok az veya çok fazla kullanılması sonucunda eğitsel ve motive eden
bir çaba olmaktan öteye giderek eğitimi alan bireyler için can sıkıcı, uzmanlaşmayı engelleyici
bir süreç hâline gelebilmesidir. Dolayısıyla, rotasyon eğitimi verilmeden önce, eğitimi alacak
bireylerin isteklilik düzeyi ve işletme ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bazı
işlerde ve işletmelerde rotasyonun bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı da
görülmektedir. Böyle bir durumda, işletmede oluşacak önyargılardan ötürü rotasyon
uygulamalarına karşı belirgin bir direnç oluşabilir. Başarılı bir rotasyon uygulaması için
personelin hazırlıklı olması ve çok iyi hazırlanması gerekmektedir (Budak, 2016: 285).
ABD ve OECD ülkelerinde yapılmış olan çalışmalar, iş rotasyonlarının giderek artan
oranlarda işletmeler tarafından kullanıldığını gözler önüne sermektedir. Buna göre, 1992
yılında ABD’de işletmelerin %26’sının çekirdek işgücünü rotasyona tabi tuttuğu ve bu oranın
1997 yılında %50 civarına ulaştığı görülmektedir. Aynı şekilde OECD ülkeleri baz alınarak
yapılmış çalışmalarda da yanında en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde iş rotasyonunun %24
oranında gerçekleştiği; kaç kişinin çalıştığı gözetilmeksizin tüm işletmeler için ise bu oranın
%12 olduğu görülmüştür (Ortega, 2001: 1361). Bu denli önemli oranlarda gerçekleştirilen iş
rotasyonları, üzerinde titizlilikle durulan rotasyon eğitimlerini zorunlu kılar hâle getirmektedir.
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Formen (Monitör, Kılavuz) Aracılığıyla Eğitim
Daha çok alt düzey çalışanlar üzerinde uygulanan bir yöntem olan formen aracılığıyla
eğitim, günümüz örgütlerinin giderek karmaşıklaşan ve teknik eğitim gerektiren işleri, eğitim
formasyonu bulunmayan ustabaşıların öğretmesi yerine, kalifiye işçi, ustabaşı ve teknisyenler
arasında seçilen ve eğitim formeni (monitörü, kılavuzu) denilen kişilerin pedagojik ve teknik
bilgilerle donatıldıktan sonra personelin eğitiminde görevlendirilmesi yoluyla
gerçekleştirilmektedir (Tortop ve diğerleri, 2013: 187).
Bir çalışanın eğitim formasyonu bulunmayan bir ustabaşı tarafından eğitilmesiyle,
sistematik bir eğitimden geçirilmiş, teknik, sosyo-psikolojik ve pedagojik konularda yeterince
eğitilmiş formenlerce yetiştirilmesi arasında büyük farklar olması beklenen bir durumdur.
Formenler, eğitim vermeye başlamadan önce işletme içinde ya da dışında düzenlenen çeşitli
kurslara ya da seminerlere katılarak eğitim görecek olan çalışanlara işin bütün teknik
gereksinimlerini açıklama, tanımlama veya yol gösterme konularında öncelikle kendileri
önemli yeteneklere ve donanımlara sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla, eğitimi alacaklara,
sistematik ve metodolojik bilgilerin sunulması hususunda en yetkili kişiler hâline
gelmektedirler (Sabuncuoğlu, 2000: 131-132).
Projelerde ve Komitelerde Görev Alma
Gelecekte yükselme potansiyeli yüksek olan bir çalışan ya da yönetici adayının önemli
komite ve projelerde görevlendirilmesi, geniş çaplı bir deneyimin elde edilmesini sağlar.
Önemli kararların alındığı, planlamaların yapıldığı ve projelerin gerçekleştirildiği komitelerde
görev alanların vizyonları gelişecek, işletmeleri için değer yaratma kapasiteleri, birlikte
çalışma, yeni fikirler geliştirme, karar verme, sorun çözme ve analitik düşünebilme yetenekleri
artacaktır. Bununla birlikte alanında tecrübeli yöneticiler ile çalışma fırsatı bulacak, onlarla
birlikte tartışmalara katılacak ve onları takip etme şansı bularak bilgi, beceri, yetenek ve
sorumluluk duygularını daha güçlü pekiştirebilecektir (Bingöl, 2003: 226).
Takım Çalışmalarına Katılım Yoluyla Eğitim
Takım çalışmalarına katılan, takımın yürüttüğü projelerde görev alan çalışanlar,
başkaları ile birlikte iş başarma ve empati kurma beceresi kazanırlar. Takım içinde fikir ve
deneyimlerin paylaşılması yoluyla katılımcıların sorun çözme, yaratıcılık ve liderlik gibi
özellikleri gelişir (Demirkaya ve Demirkaya Güler, 2016: 240). Yönetici adayları açısından
oldukça faydalı olan bu eğitim türünün başarısı içi iki noktaya dikkat etmek gerekmektedir.
Bunlardan birincisi, takım çalışmalarında gruba uyum süresinin çok fazla uzamamasıdır. Çünkü
bazen grup çalışmalarına alışık olmayan kişilerin zaman kaybına neden olabildiği
görülmektedir. Normalde uyum süresinin birkaç toplantıyı geçmemesi gerekmektedir. Tabii ki
bu uyumun sağlanması hususunda en önemli görev toplantı yöneticisine düşmektedir. İkincisi
ise takıma katılan yeni üyelerin pasif kalma eğilimlerine ilişkindir. Böyle bir durumda mevcut
tedirginlik, yetişme sürecini oldukça olumsuz etkileyecektir (Sabuncuoğlu, 2000: 134-135).
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Çıraklık Eğitimi
İş başında eğitim yöntemlerinden biri olan çıraklık eğitimi, genç işgücünün İş Kanunu
çerçevesinde çalıştırılması yoluyla gerçekleşmektedir. Buna göre, çıraklara beceri gerektiren
bir meslek kolunda, işin teorik ve uygulamalı yönleri öğretilmektedir. Çıraklık programlarına
katılanlar yasa ile öğrenci kimliğini almakta, usta ya da benzeri bir görevde bulunan bir
kimsenin gözetimi altında çalışmaktadır. 12-18 yaş grubunun kabul edildiği çıraklık
eğitimlerinde öncelikle işveren çırağın talep ettiği faaliyet ve süreçlerle ilgili yetenekleri tespit
eder ve tespitlerini deneyimli ve ehliyetli bir personeline aktardıktan sonra onun sürecin her
aşamasını çırağa aktarmasını ister. Çıraklık programının en önemli avantajı, öğrencilerin
öğrenirken belirli bir ücret de kazanabilmeleri ve becerileri arttıkça ücretlerinin de artmasıdır.
Genellikle çıraklık eğitimlerinin sonunda çırakların tam gün süreli iş bulabildikleri
görülmektedir. Bu programların dezavantajlı yönleri arasında ise çıraklığın genellikle erkeklere
atfedilmesi ve dolayısıyla bu girişimlerden genç kızların yararlanamamasıdır. Bir diğer önemli
sıkıntı ise, çırakların eğitim sonrasında genellikle iş bulabilmelerine rağmen, bunun garanti
edilememesidir (Özgen ve Yalçın, 2015: 149-150).
Staj Yoluyla Eğitim
Staj, “kişilere ileride karşılaşmaları muhtemel görev ve işlere ilişkin, çalışma koşullarını
tanıtma, işleri öğretme, mesleki sorumluluk taşıma ve işe uyum yeteneklerini geliştirme gibi
yararlar sağlayan bir eğitim yöntemidir” (Özçelik, 2013: 196). Staj görenler, eğitim
kurumlarında almış oldukları teorik temeller üzerine çalışma hayatında bireylerin neyi, nasıl
yaptıklarını görme fırsatını bulmakta ve bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkânına sahip
olmaktadırlar. Türkiye’de staj uygulamaları özellikle son on yıllık zaman dilimi içerisinde
büyük bir ivme göstererek hem nicelik hem de nitelik olarak artış göstermiştir. Geçmiş zaman
dilimlerinde sadece getir-götür işlerinin verildiği stajyerlere artık tam gün çalışan bir kişinin
yapmış olduğu işler anlatılmaya, öğretilmeye ve sonrasında da kendisinden istifade edilmeye
çalışılmaktadır.
Staj uygulamaları sürecinde üzerinde önemle dikkat edilmesi gereken birkaç husus
bulunmaktadır. Bunlar; daha işin başında stajyerleri yıldıracak zorlukta işlerin verilmemesi, işin
zorluklarının ve ince teknik bilgilerin zamana yayılarak öğretilmesi, stajyerlerin yapmış
oldukları çalışmaların hem olumlu hem de olumsuz yönlerinin onlara objektif bir biçimde
aktarılması ve işlenen hataların nedenlerinin ve sonuçlarının ortaya konmasıdır (Sabuncuoğlu,
2000: 135).
Yönetici (Amir) Gözetiminde Eğitim
Astlarını ve yönetimin her asttan ne beklediğini en iyi bilen kişi olan yönetici, her astın
kendi işinde başarısını artırmak için kapasitesi doğrultusunda yeteneklerini geliştirmesine
yardımcı olabilir. Astının zayıf yönlerini bilen yönetici, bu yönlerin geliştirilmesi ve yeni
niteliklerin kazandırılması amacıyla uygun bir ortam yaratarak söz konusu işgücünün veriminin
artmasını sağlayabilir. Özellikle basit işlerin öğretilmesinde etkili olan yönetici gözetiminde
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eğitim, maliyetinin de çok düşük olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir
(Sabuncuoğlu, 2000: 130).
Koçluk ve Mentörlük
Koçluk ve mentörlük uygulamalarının özellikle son yirmi yılda önemli oranda yıldızının
parladığını söylemek mümkündür. Koçluk ile ilgili bugüne değin pek çok tanım yapılmıştır. Bir
tanıma göre koçluk, “çalışanların performans ve kapasitelerini artıracak fırsatları fark etmeleri
için yardım etmeyi içeren, günü gününe ve uygulamalı bir süreç” iken bir başka tanıma göre
“bir yöneticinin, tartışma ve yönlendirilmiş faaliyetler yoluyla, çalışana problem çözmede veya
bir görevi daha iyi yerine getirmesinde yardımcı olmasıdır. Buradaki odak, performansın
kullanışlı şekilde geliştirilmesi ve belirli becerilerin ilerletilmesidir”. Yine bir başka tanıma
göre koçluk, “yardımcı olmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan bir süreçtir; bireylerin
grup/ekiplerin ve şirketlerin yeni beceriler, yeterlilik ve performans edinmesini sağlar; kişisel
etkinliklerini, kişisel gelişimlerini ve kişisel büyümelerini destekler” (Kalkavan, 2015: 21-22).
Bu tanımlardan yola çıkarak koçluğu, bireyleri ve takımları arzu edilen sonuçlara ulaştırmak
için yetkilendiren, geliştiren ve cesaretlendiren uygun ortam ve koşulları yaratan yönetsel bir
eylem olarak açıklamak mümkündür. Koçlukta esas amaç, çalışanın kendi belirlediği hedefe,
koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Bu
anlamda koçluk, lider-takipçi ilişkisine giren insanların yönlendirilmiş deneyimler yaşamaları,
bunları değerlendirmeleri ve sürekli geri bildirim alıp vermeleri yoluyla becerilerini
geliştirdikleri ve tanımlanmış bir yetkinliğe ulaştıkları iki yönlü yapılandırılmış geliştirme
sürecidir (Barutçugil, 2004: 359).
Uzun vadeli bir kariyer gelişim ilişkisini yansıtan ve akıl hocalığı olarak da bilinen
mentörlük, kurumdaki çalışanların kişisel gelişimlerini artırmak, kuruma adaptasyonlarını
hızlandırmak ve aidiyet hissini kuvvetlendirmek için bilgi ve tecrübe aktarımıdır. Mentörler
genellikle deneyimli, yüksek performansa sahip ve kıdemli çalışanlar olmaktadır. Mentörler
daha çok değişim konusunda kendi yaşadıkları deneyimleri paylaşarak çalışanların değişimi
yönetebilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği ve önlerine hangi seçeneklerin çıkabileceği
konularına odaklanmaktadır (Kalkavan, 2015: 25).
Biçimsel ya da biçimsel olmayan şekilde oluşturulabilen mentörlük ilişkisinin
gönüllülük esasına dayanması ve bu alanda bilinçli kişilerce yürütülmesi şüphesiz ki kaliteyi
artıracaktır. Şayet işletme içerisinde mentör konumuna erişebilecek bir kişi bulunamıyorsa
profesyonel danışmanlardan ve uzmanlardan da destek alınabilir (Barutçugil, 2004: 366).
Kilit İşlerde Kullanarak Eğitim
Personelini yetiştirmek, onun bazı yetenek ve becerilerini geliştirmek isteyen
işletmelerin, onları kilit işlerde çalıştırmaları yoluyla eğitmeleridir. Bu sayede eğitilenlerin iş
başında işlerini bizzat yaparak öğrenmeleri sağlanmış olur. Bu yöntemde, yapılması ve
başarılması için temel kararları gerektiren; güç sorunların çözümüne olanak tanıyan; üst düzey
yöneticileriyle ve dış çevreyle teması gerektiren ve başarılması için etkili bir liderlik sürecinin
gerekli olduğu işlerde eğitim alanların bizzat çalıştırılmaları söz konusudur. Bu tür kilit veya
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stratejik işleri öğrenen kişilerin diğer işleri de yerine getirmeleri oldukça kolay olmaktadır
(Bingöl, 2003: 226).
Gösteri (Demonstrasyon) Yoluyla Eğitim
Eğitenin katılımcıların önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstererek uygulanan bir
yöntem olan gösteri yoluyla eğitimde hem görsel hem de işitsel iletişim teknikleri kullanılabilir.
Herhangi bir işin en uygun ve başarılı bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğini gösterme amacı
taşıyan bu yöntemde özellikle mavi yakalılar için işletmeye yeni alınan bir araç ve gerecin nasıl
işlediğini veya kullanıldığını görsel olarak tanıtmak amaçlanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:
135-136).

6.3.3.2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri
Çalışanlara gözlem, inceleme ve tartışma yapma olanağı sağlayarak gerekli olan bilgi,
beceri ve yetenekleri kazandırma amacı güden iş dışında eğitimde, çalışanlar günlük iş
yaşamının etkisinden kurtarılarak işletme içinde veya dışında farklı ve uygun bir ortamda
yetiştirilir (Taymaz, 1997: 10).
İş dışında eğitim yöntemlerinin birtakım olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır.
Olumlu yanları arasında; adayların öğretilenlere karşı yoğun bir dikkat göstermeleri, günlük iş
faaliyetlerine dahil olunmadığından dolayı davranışlarda değişimlerin açıkça gözlenebilmesi ve
öğrenmenin keyfiyetlerine daha fazla dikkat gösterilmesi bulunmaktadır. Bununla birlikte
olumsuz yönleri arasında da eğitimin naklini kolaylaştıracak malzemelerle bütünleşmedeki
başarısızlık ve öğrenilen ilkelerin uygulanması için genellikle çok yoğun çaba gösterilmemesi
bulunmaktadır (Bingöl, 2003: 227).
Bu çalışmada, iş dışında eğitim yöntemlerinden anlatım yöntemi, konferans yöntemi,
seminer ve kurslar, rol oynama yöntemi, örnek olay yöntemi, işletme (iş) oyunları, in basket
(beklenen sorunlar, gelen sepeti) yöntemi, duyarlılık (t-grup) eğitimi, simülasyon eğitimleri,
macera (açık hava, outdoor) eğitimleri, görme ve işitmeye dayalı eğitimlere yer verilecektir.
Anlatım Yöntemi
Anlatım yönteminde konusunda uzman bir kişinin belli bir konuyu belli bir topluluğa
sunması temel ilke kabul edilmekte ve uygulama safhasında göze hitap eden araçlar da
kullanılabilmektedir. En önemli özelliklerinden biri, diğer eğitim yöntemlerinden de
faydalanılarak yerine getirilebilmesidir. Genellikle bu eğitimin uygulanması sürecinde
dinleyicilere, konuşma esnasında ve bitiminde soru sormaları için zaman bırakılmaktadır.
Gruptaki üye sayısının 30’u geçtiği durumlarda çok daha etkili olan bu yöntem, resmî bir hava
taşımaktadır. Anlatım yönteminde konuşmacının, eğitim amaçlarının göz önünde
bulundurması, konuyu açık ve kolay anlaşılır bir şekilde sunması, konuya başlarken ilgi
uyandırması, örneklerle konuyu bütünleştirmesi, konuyu özetleyebilecek bir anlatım tarzına
sahip olması ve gerektiğinde görme ve işitmeye dayanan araçlardan istifade etmesi
gerekmektedir. Anlatım yönteminin birtakım yararlarından ve sakıncalarından bahsetmek
yerinde olacaktır. Buna göre en önemli yararları arasında; aynı anda çok sayıda kişiyi kapsaması
198

ve dolayısıyla zamandan tasarruf sağlaması, konunun dağılma tehlikesinin oldukça düşük
olması, çoğu zaman katılımcıların hazırlıklı olmasını gerektirmemesi, işletme dışından
kolaylıkla ilgili konunun uzmanının bulunabilmesi, konuya doğrudan doğruya girme imkânı
tanıması, en doğal tekniklerin başında gelmesi, konuların sistematik bir şekilde anlatılmasına
imkân tanıması, sonuçların özetlenebilmesi ve diğer yöntemlerle birleştirilebilmesi
bulunmaktadır. Buna karşın sakıncaları arasında; her zaman konuya hâkim bir konuşmacının
bulunamayabilmesi, eğitimi alanların eğitim konularını öğrenip öğrenemediklerinin tespit
edilmesinin zor olması, konuşmanın uzamasının dinleyiciyi yorması ve algı kopukluğuna neden
olabilmesi, dinleyicinin konuya katılımının her zaman mümkün olamaması, konuların çok
çabuk unutulma tehlikesinin bulunması yer almaktadır (Murat, 2009: 70-72).
Bu yönteme yapılan eleştirilerin başında geleneksel bir eğitim yöntemi olarak özellikle
tek yönlü bir iletişim tekniği kullandığı yönündedir. Bununla birlikte, eğitim sürecine
katılanların konuyu ne ölçüde anladığının kolaylıkla denetlenememesi ve konferansın uzun
sürmesi hâlinde dinleyicilere sıkıcı gelebilmesi bu yönteme yönelik diğer eleştirileri
oluşturmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000: 136).
Konferans Yöntemi
Pek çok kaynakta anlatım yöntemiyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılıyor olsa da
konferans yöntemi esasen anlatım yönteminin sakıncalarını ve sınırlamalarını ortadan
kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen bir eğitimdir. Her ne kadar tam olarak hemfikir olduğu bir
tanımı olmasa da konferans yöntemi, spesifik amaç ve hedefler doğrultusunda dikkatlice
planlanmış bir toplantı türüdür (McGehee and Thayer, 1961: 197).
Genellikle konferans süresince seçilen bir başkanın yönetiminde, belirgin bir problem
ve bu problemin çözümüne ilişkin rol oynayabilecek kişilerden oluşmaktadır. Daha çok
yönetici eğitimi, nezaretçi eğitimi, halkla ilişkiler eğitimi, güvenlik eğitimi, çalışanların kalite,
savurganlık ve iş yükleri açısından eğitimi gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Sonuç olarak
konferans yöntemi, bir problem üzerinde yürütülen ve o problemi analize tabi tutabilecek
kişilerin bir araya gelerek tartışmaları ve ortak bir görüşe varmaya çalışmalarıdır. Konferans
yönteminin yararları arasında; çalışma alanı üzerinde yaratıcılığı teşvik etmesi, işe katılım
sağlaması, sorumluluk duygusunu geliştirmesi, doğrudan ilişki sağlaması, iş birliğini geliştirme
imkânı sunması, çeşitli eğitim araçlarının kullanımına uygunluk sağlaması, problemlerin farklı
bakış açılarıyla görülmesine imkân vermesi, analiz kabiliyetini geliştirmesi yer almaktadır.
Bazı sakıncaları arasında ise, bazı durumlarda fazla bir zamana ihtiyaç duyulması,
katılımcıların sayısının sınırlı olması, her zaman iyi bir konferans başkanının bulunmasının zor
olması, asıl amaçtan uzaklaşabilme ihtimalinin bulunması ve bazı kişilerin davranış ve
tutumlarından ötürü çıkmaza girebilmesidir (Murat, 2009: 72-74).
Seminer ve Kurslar
Özellikle orta ve üst düzey yöneticilerin işletme içinde veya dışında çeşitli kurumlar
(üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş adamları dernekleri vb.) tarafından düzenlenen seminer
çalışmalarına göndererek, onların genel, mesleki veya teknik konularda bilgi sahibi olmaları,
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mevcut bilgilerini güncellemeleri ve geliştirmeleri amacını taşıyan eğitim yöntemidir.
Genellikle birden fazla gün sürdüğü görülen seminerlerin en son gününde incelenen konular
dinleyicilerin görüşüne ve önerilerine sunulur. Özellikle yönetici ve yönetici adaylarının
yönetsel vizyonlarını geliştirmek ve kendilerini yenileyebilmeleri açısından seminerlerin
önemli olduğu söylenmelidir. Seminerlere göre daha uzun süren eğitim çalışmalarını kapsayan
kurslar, birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilmektedir. İşletme içerisindeki tüm düzey
çalışanlar açısından düzenlenebilen kursların, özellikle mavi yakalı işgücü açısından önemli
olduğu söylenmelidir (Sabuncuoğlu, 2000: 137).
Rol Oynama Yöntemi
Uygulamada sıklıkla rastlanan iş dışında eğitim yöntemlerinden biri olan rol oynama
yöntemi, “taklit edelim” oyunuyla başlayan ve oyunda rol alanların başarısını değerlemeye
çalışan bir yöntemdir. Genellikle katılanların tümü için bir senaryo hazırlanır. Bu senaryo
doğrultusunda, eğitim grubunun bazı üyeleri rol alırlar ve senaryoyu canlandırırlar. Geride
kalanlar ise, oyuncuların tutum ve hareketlerini değerlerler. Grup lideri ise, hatırlanması
gereken noktaları işaret eder, yorumlar ve sonuçların özetini çıkarır. Yöntem, canlı olarak
gerçekleştirildiğinden ötürü katılanların ilgisini çekmekte ve aynı zamanda öğrenirken
eğlenmelerini de sağlamaktadır. Özellikle yönetici, gözetimci ve işgücü temsilcilerinin eğitim
ve geliştirilmelerinde faydalı olan rol oynama yöntemi, katılanların kendi yeteneklerini
geliştirmelerine ve diğerlerinin sorunlarını anlamalarına ve çözüm getirmelerine yardımcı
olabilmektedir (Bingöl, 2003: 229).
Rol oynama yönteminde sıklıkla uygulanan yöntemlerden biri rol değişimi tekniğidir.
Bu teknik, sahip olduğu özelliklerden ötürü iş başında eğitim yöntemlerinden rotasyon
eğitimine de benzer. Çünkü, eğitimi alan kişiler, rollerindeki görevlerde bir anlaşmazlığa
düştüklerinde, rollerini değiştirmeleri ve diğer bir roldeki sorunun çözümüne yönelik arayışa
girmeleri beklenmektedir. Bu şekilde eğitime katılanların konuları, “başkalarının gözüyle
görme ve değerlendirme” kazanımlarını elde etmelerini sağlar. Bu eğitimin amacı, sadece
katılımcıların görevle ilgili bilgi edinmelerini sağlamak değildir. Aynı zamanda onların
davranış, tutum, istek ve düşüncelerini doğru olarak algılamaları ve değişime hazır duruma
getirilmeleri amaçlanmaktadır (Budak, 2016: 287).
Örnek Olay (Vaka) Yöntemi
İlk defa 1920 yılında Harvard Üniversitesi tarafından eğitim sektöründe kullanılmak
üzere geliştirilen örnek olay yöntemi, sonrasında giderek genişleyen bir kullanım alanına sahip
olmuş ve özellikle genç yöneticilerin geliştirilmeleri açısından büyük önem taşır hâle gelmiştir.
Örnek olay yönteminin temel amacı, bir tartışma ortamı içerisinde gerçek bir olay ya da
problemi tüm yönleriyle bir grup içerisinde ele almak, analiz etmek, incelemek ve bu sayede
eğitimi alanları gerçekçi düşünmeye, karar alma becerilerini geliştirmeye, sorunların çözümüne
yönelik öneriler geliştirmeye sevk etmektir (Özçelik, 2013: 199). Bireyleri gerçek iş yaşamına
hazırlayan, başkalarıyla yakın ilişkiler kurmayı ve iş birliğine girmeyi öğreten, sorunlara
çözümler aramaya yönelten bir uygulama olan rol oynama yönteminde, iki ya da daha fazla kişi
gerçekçi bir durumu temsil etmektedir. Bu yöntem, iyi bir biçimde yapılandırıldığı takdirde
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zihinsel yeteneklerin geliştirilmesinde ve bilgilerin öğretilmesinde oldukça etkin rol
oynayacaktır (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 177). Ayrıca, insan davranışlarının gerçek motiflerini
bulup çıkarabilme yeteneğini olgunlaştırması, karara etki eden faktörlerin aranıp bulunmasını
sağlaması, kendi kendine değerlendirme imkânı tanıması, başkalarının fikirlerine toleranslı
yaklaşabilmeyi öğretmesi, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması, aktif bir eğitim yöntemi
olması sebebiyle eğitimi alacakları da hazırlık yapmaya zorlaması gibi nedenlerden ötürü geniş
kullanım alanı bulmaktadır (Murat, 2009: 79-80).
Örnek olay geliştirme yöntemi sırasıyla, problem ya da durumun saptandığı bir hikâye
tanımlama; belgeleri araştırma, katılımcılarla görüşme ve örnek olayın ayrıntılarını sağlayan
verilerin elde edildiği bilgi toplama; hikâyenin taslağının çıkarıldığı, ayrıntıları ve ipuçlarını
hikâyedeki ilgili noktalara bağlandığı bir hikâye taslağı çıkarma; olayın sunulacağı aracın tespit
edildiği idari konular üzerinde karar verme ve gerçek örnek olay materyallerinin hazırlandığı
örnek olay materyallerini hazırlama süreçlerinden oluşmaktadır (Özgen ve Yalçın, 2015: 151152). Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra katılımcı, metindeki olayı analiz eder ve buradaki
problemi tanımlar, bulgularını ve çözümlerini diğer eğitim alanlarla tartışarak gösterir. Örnek
olay metninin kalitesi, olayın gerçeklik derecesine ve açıkça anlaşılabilir olmasına bağlıdır.
Yöntemin başarılı olmasında, metnin kalitesi kadar tartışmayı yönetecek eğitimcinin niteliği ve
kapasitesi de önemlidir. Özellikle olaya bizzat çözüm getirmek yerine eğitime katılanları
çözüme yöneltmesi, tartışmanın çerçevesini iyi çizmesi ve tartışmanın gereksiz yönlere
kaymasını engellemesi açılarından performansı büyük önem taşımaktadır (Özçelik, 2013: 199200).
İşletme (İş) Oyunları
Çalışma hayatında karşılaşılabilecek tüm sorunlara ilişkin benzetimler yapılarak
katılımcıların karar verici durumunda olduğu kabul edilerek çözümler üretmelerini öngören bir
eğitim yöntemidir. Burada eğitimi yöneten kişi, katılımcıları gruplara ayırır (genellikle 5-8
kişilik gruplar) ve her gruba işletme ve onun çevresi hakkında bilgiler vererek yönetimsel
kararlar almalarını ister. Alınan tüm kararlar, genellikle bilgisayar aracılığıyla toplanır ve
değerlendirmeye alınır. İşletme oyunlarının hem simülasyon hem de rol oynama yöntemiyle bir
arada kullanılabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu oyun sayesinde, katılımcıların deneyim
kazanmaları, bilgi paylaşımında bulunmaları, karar verme öngörülerini geliştirmeleri, takım
çalışmasına uyum sağlayabilmeleri ve yeni bakış açıları kazanmaları arzu edilir (Saruhan ve
Yıldız, 2014: 308).
İşletme oyunları yönteminin bazı yararları arasında; gerçek hayatta olması muhtemel
ipuçlarını yakalama fırsatı sunması, analiz yapma kabiliyetini geliştirmesi, hangi olayların daha
önemli olduğunu ortaya koyması, uzun dönem strateji ve politika geliştirilmesine imkân
tanıması, çeşitli departmanlarda karar verme pratikliğini artırması, oyunların dinamik yapısı ve
zevkli olmasından ötürü öğrenmeyi kolaylaştırması sayılabilir (Murat, 2009: 81). Ancak, bu
yöntemin genellikle bilgisayar ve gelişmiş programlar gerektirdiğinden ötürü oldukça maliyetli
olması, varsayımlara göre alınacak olan kararların gerçek hayatta alınacak olan kararlarla
çelişkiler arz edebilme ihtimalinin bulunması ve sadece üst düzey yöneticilere uygulanabilecek
bir eğitim programı olması nedeniyle önemli oranda yetersizlikler barındırması, pek çok
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uygulayıcı tarafından tercih edilmemesinin nedenlerini oluşturmaktadır (Sabuncuoğlu, 2000:
140-141).
In Basket (Beklenen Sorunlar, Gelen Sepeti) Yöntemi
Bu eğitim yönteminde, katılımcıların bir işletmede yönetici oldukları ve karar verme
yetkilerinin kendilerine ait olduğu varsayımından hareket edilmektedir. Bu anlamda
katılımcılar, bu eğitim yönteminin işleyişi ve hayali işletmenin tüm özellikleri (örgüt yapısı,
kültürü, insan kaynağı, pazar payı, rekabet gücü, satış ve pazarlama politikaları, finansman
yapısı, marka gücü, halk nezdindeki güvenilirliği vb.) hakkında bilgilendirilirler. Kendilerine
bilgilendirme yapılan adaylar, farklı masalara oturtulurlar. İşletmede sıklıkla karşılaşılan yahut
karşılaşılması muhtemel olan problemlerle ilgili yazılar ve diğer tüm belgeler her masada
bulunan evrak sepetine konur. Burada önemli olan karşılaştırmalarda kolaylık sağlaması
amacıyla sepetlere konan bilgi ve verilerin benzer olmasıdır. Her aday, kendi evrak sepetindeki
verilerden yararlanarak kararlarını alır. Bu çerçevede bazı işleri astlarına delege eder,
bazılarıyla ilgili raporlar hazırlar. Tüm işler tamamlanınca adaylar, grup önünde sonuçlarını
sunarak hangi kararlara nasıl vardıklarını gerekçeleriyle birlikte anlatır ve birbirlerinin
kararlarını tartışırlar. Sonunda, eğitimci de devreye girerek kararlar hakkındaki görüşlerini
belirtir (Saruhan ve Yıldız, 2014: 309).
Bu yöntemin yararları arasında, eğitimin çoğu zaman işyerinin gerçek sorunlarına göre
dizayn edilmesi, eğitim sonrasında eğitilenlerin işletme hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmaları, aktif bir eğitim yöntemi olması dolayısıyla öğrenmeyi kolaylaştırması, bütün yönetici
ve yönetici adaylarına uygulanabilmesi sayılabilir. Sakıncaları ise konuyla ilgili örnek
bulmanın bazen zor olabilmesi ve incelemenin fazla zaman alabilmesidir (Murat, 2009: 88).
Duyarlılık (T-Grup) Eğitimi
Los Angeles California Üniversitesi Endüstriyel İlişkiler Enstitüsü İnsan İlişkileri
Araştırma Grubu tarafından geliştirilen (Wolf, 1962: 348) ve pek çok kaynakta kısaca T- GRUP
(Training Group) yöntemi olarak da bilinen duyarlılık eğitiminin dayandığı temel düşünce
mekanizması; kişi ile ortam arasındaki mevcut uyumsuzlukların ortadan kaldırılmasına ve
kişinin işletme içerisindeki değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olmaktır (Bilgin ve
diğerleri, 2007: 19). Duyarlılık eğitimine katılan her üye, bir yandan kendisini ve başkalarını
daha iyi anlamaya çalışırken öte yandan da kendi duygularını, güdülerini analiz etmekte ve
davranış kalıplarının etkilerini izleme fırsatı bulmaktadır. Bu sayede, kişinin duyarlılık hissiyatı
artma eğilimi göstermekte ve kişiler arası iletişime girme noktasında yeteneklerinde bir artış
görülmektedir (Sabuncuoğlu, 2000: 139).
Duyarlılık eğitiminin temel özellikleri şunlardır (Canman, 2000: 113):
 Eğitim grubu dâhilinde hiçkimsenin formel otoritesi yoktur. Eğitim sürecine dâhil
olan herkes statüsünden bağımsızdır,
 Eğitim süreci ile ilgili olacak konuyu ve gündemi grup kendi seçmektedir,
dolayısıyla grup için önceden saptanmış bir konu ya da gündem mevcut değildir,
202

 Eğitimin ortak bir amaca hizmet ettiği söylenemez, buradaki tek hedef birey ve
grubun karşılıklı ilişkileri hakkında bilgi elde etmektir.
Simülasyon Eğitimleri
Sadece yöneticiler için değil, yönetici olmayanlar için de kullanılabilen ve gerçek iş
koşullarına ve çevrelerine birebir uyumlu bir şekilde tasarlanan simülasyonlar, genellikle sanal
ortamlarda gerçekleştirilen işletme oyunlarıdır. Bu anlamda simülasyon eğitimlerini, işletme
oyunları yönteminin sanal ortamda uygulanması olarak görebilmek mümkündür. Buradaki
simülatörler, bazı mekanik araçların maketleri olabildiği gibi tüm çevrenin bilgisayar ortamına
yüklenmesi şekliyle de görülebilmektedir. Örneğin, taklit satış tezgâhlarının, otomobillerin
veya uçakların sıklıkla bu yöntemle kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemin bazı avantajları
sayılmak istenirse; çevrenin gerçek olmamasından dolayı gerçek iş çevresinde göre daha
güvenli olması, iş başında eğitim yöntemlerinin ortaya çıkarabildiği müşteri tatminsizliğini
ortadan kaldırabilmesi, stajyerlerin yaşayabilecekleri hayal kırıklıklarının önüne geçmesi,
eğitim esnasında daha az iş kazası yaşanması gösterilebilir. Bazı dezavantajları arasında ise,
gerçek hayata göre daha az baskıyla karar verme durumunu ortaya çıkardığından ötürü
kararların isabetliliği tartışma konusu yaratabilmesi ve taklit edilmiş iş çevresinden gerçek
çevreye geçişte bazı potansiyel güçlükler yaşatabilmesi gösterilebilir (Bingöl, 2003: 230).
Macera (Açık Hava, Outdoor) Eğitimleri
Yapılandırılmış açık hava aktivitelerinden yararlanılarak özellikle takım çalışması ve
liderlik becerilerinin geliştirilmesi sürecinde kullanılan macera eğitimleri, öz farkındalık,
problem çözme, çatışma yönetimi ve risk alma gibi grup verimliliğine ilişkin becerilerin
geliştirilmesinde kullanılan önemli bir eğitim türüdür. Macera eğitimleri, arazide sürünme, dağa
tırmanma, duvara tırmanma, halat çalışmaları, merdiven tırmanma ve iki kuleyi bağlayan tele
asılı bir aleti kullanarak bir kuleden diğerine geçme gibi güç, dayanaklılık, risk alma, liderlik
yapma, ekip ruhunu oluşturabilme, motivasyon sağlama, güven duyma gibi yapılandırılmış
bireysel veya grup açık hava aktivitelerini içerebilmektedir (Noe, 2009: 259).
Bu eğitimin başarısı, eğitim tasarlayıcılarının eğitim konuları ile gerçek hayat arasındaki
bağı ne kadar güçlü kurguladığına yani metaforları ne kadar uygun tespit ettiğine bağlı olarak
değişmektedir. Diyelim ki liderlik davranış biçimlerine ilişkin bir eğitim tasarımı yapılırken
tasarlanan macera oyunlarındaki her bir davranış hamlesinin yöneticinin işletmedeki muhtemel
hamleleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Zaman ve maliyet açısından dezavantajlı gibi
görünen bu eğitim yöntemi, başarılı bir şekilde kurgulanabilirse yıllarca unutulmayacak bir
deneyimin yaşanmasını da sağlayabilir.

Görme ve İşitmeye Dayalı Eğitim
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Görme ve işitmeye dayanan eğitim, tepegöz, slayt ve video kullanımı ile yapılan eğitim
türüdür. Özellikle video gösterimi, en popüler hizmet içi eğitim programlarından biridir. Bu
yöntem, iletişim, görüşme ve müşteri hizmetleri becerilerinin geliştirilmesi ve süreçlerin nasıl
takip edileceğinin benimsetilmesi bakımından önem taşımaktadır. Video gösterimi ile gerçek
hayattan örnekleri ve deneyimleri eğitim alanlara gösterme yoluyla uygulamaya konan bu
eğitim yöntemi, davranış modellemenin önemli bir bileşenini teşkil etmektedir (Noe, 1999:
192).

6.3.3.3. Teknoloji Temelli Eğitim Yöntemleri
Günümüzde teknolojik alanda yaşanan baş döndürücü gelişmeler, işletmelerdeki eğitim
uygulamalarında da önemli yenilikler meydana getirmiştir. Bu yeni dönemde teknoloji temelli
görsel ve işitsel materyallerin desteğiyle eğitim sürecine dâhil edilen işgücünün eğitim
etkinliğinin artacağı genel kabul görmektedir.
Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde kullanılmasının işletmeler ve bireyler açısından
getirdiği faydalar şunlardır (Gürüz ve Yaylacı, 2004: 179; Noe, 2009: 223):


Eğitim alan bireylerin daha fazla katılımcı olmalarını sağlar,

 Eğitimi alan bireylerin, eğitimi nerede ve ne zaman alacakları hususunda büyük bir
kontrol mekanizması verir,
 Gerek eğitimi alanlar gerekse de yöneticiler bilgiye ve uzman karar kurallarına
ihtiyaç bazında erişim imkânı bulurlar,


Eğitimi alan bireyler, eğitim süresince istedikleri medyayı seçme şansına sahip

olurlar,
 Görsel, işitsel duyulara duygulara hitap ettiğinden dolayı verilen eğitimin daha fazla
akılda kalmasını ve dikkat çekmesini sağlar,


Genel olarak eğitim maliyetlerini azaltıcı bir etki yapar,



Eğitim programlarının idaresini kolaylaştırır.

Günümüzde teknoloji temelli eğitim yöntemlerinden en fazla tercih edilen ve uygulama
alanı bulan yöntemler; multimedya eğitim, bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitim
programlarıdır.
Multimedya Eğitim
Görsel-işitsel eğitim ile bilgisayar temelli eğitimi birleştiren multimedya eğitim
programları; yazı, grafik, animasyon, ses ve videoyu bütünleştiren bir yapıya sahiptir. Bu
eğitimler, bilgisayar temelli eğitimler olduklarından dolayı eğitilen içerikle etkileşime girebilir.
Etkileşimli video, internet veya intranet uygulamaları, söz konusu eğitimin dağıtımında ve
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yayılımında kullanılabilen araçlardır. Multimedya eğitiminin birtakım avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Avantajları arasında; bireyin öğrenme hızını kendisinin
belirlemesi, içeriğinin sürekliliği, dağıtımın sürekliliği, sınırsız coğrafi erişilebilirlik, anında
geri bildirim, bütünleşik rehberlik sistemi, birçok duyuya hitap, hâkimiyetin test edilebilirliği
ve mahremiyet gibi özellikleri bulunurken, dezavantajları arasında da; geliştirmenin pahalı
olması, çeşitli eğitim içerikleri için etkin olmaması, eğitilenlerin teknolojiyi kullanma ile ilgili
birtakım endişeler taşıyabilmesi, hızlı güncellemenin zor olması ve etkinlikte uzlaşma eksikliği
gibi unsurlar bulunmaktadır (Noe, 2009: 224-225).
Bilgisayar Destekli Eğitim
Öğrenmeye önemli oranda etki eden bilgisayarlar, bilgileri analiz ederek geri bildirim
gerçekleşmesini sağlarlar. Animasyon, video klipler, grafikler, joystick, dokunmatik ekranlar
aracılığıyla kullanılabilen CD-Dom ve Laser Diskler, monitöre bağlı klavye aracılığıyla bire bir
eğitim sağlayan interaktif video, kullanıcıların ulaşabileceği çeşitli arama motorlarıyla veya
çeşitli yazılımlarla bilgiye ulaşılmasını sağlayan internet kaynaklı eğitim ve eğitilene üç
boyutlu öğrenme olanağı sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları günümüzde en fazla
kullanılan bilgisayar destekli eğitim yöntemleridir (Sabuncuoğlu, 2000: 141-142).
Uzaktan Eğitim
Coğrafi olarak dağınıklık arz eden işletmeler tarafından personele yeni ürünler,
politikalar, programlar, prosedürler, beceri eğitimleri ve uzmanlık konferansları gibi eğitim
konuları hakkında bilgi aktarımını gerçekleştiren uzaktan eğitim, insanlar arasında iki yönlü
iletişim kurulmasını sağlar. Uzaktan eğitim sürecinin ilişkili olduğu teknolojiler genel olarak
ikili bir yapı arz eder. Bunlardan biri, eğitim programına devam eden katılımcılarla eğiticilerin
veya diğer istasyonlardaki katılımcıların iletişim içerisine girmesini sağlayan telefon ve kişisel
bilgisayar gibi teknolojilerken; bir diğeri ise, bireyselleştirilmiş, bilgisayar temelli eğitimdir.
Yani kişisel bir bilgisayara sahip olan bir personelin herhangi bir yerden eğitime katılmasını
sağlayan yöntemdir (Özgen ve Yalçın, 2015: 168-169).

6.3.4. Eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitimin işverenler ve üst düzey yöneticiler tarafından çoğu zaman bir maliyet unsuru
olarak görülebilmesi, onun değerlendirilmesini ve eğer ortaya çıkmışsa alınan eğitimle, eğitimi
alan personelin davranış ve performansı arasındaki ilişkinin ortaya konulması gerekmektedir.
Çünkü eğitim değerlendirilmediği sürece, işletmeye kattığı değerin anlaşılması ve üst yönetime
kabul ettirilebilmesi çok da mümkün görülmemektedir. Bu, bir işletmede eğitimin sürekliliği
açısından da büyük önem taşır. Ayrıca, sadece üst yönetime ispat açısından değil, aynı zamanda
eğitim sürecini yöneten ve eğitim verenler açısından da bu geri bildirimin alınması
gerekmektedir.
Dünyada eğitimin değerlendirilmesi fonksiyonunda en fazla kabul gören sistematik,
Kirkpatrick’in dört kademeli değerlendirme kriterleri çerçevesidir.
Tablo 6.2: Kirkpatrick’in Dört Kademeli Değerlendirme Kriterleri Çerçevesi
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DÜZEY

KRİTERLER

ODAK

4

Sonuçlar

Eğitilen tarafından gerçekleştirilen iş sonuçları

3

Davranış

İşteki davranışlarda gelişme

2

Öğrenme

Bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanılması

1

Reaksiyonlar (Tepki)

Eğitilenin memnuniyeti

Kaynak: Raymond A. Noe (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi & Geliştirilmesi, (Çev.
Canan Çetin), Beta Yayınları, İstanbul, s. 199.
Kirkpatrick’e göre birinci ve ikinci kademedeki kriterler (reaksiyonlar (tepki) ve
öğrenme), eğitimi alanlar işlerinin başlarına dönmeden önce toplanırlar. Üçüncü ve dördüncü
kademeki kriterler (davranış ve sonuçlar) ise eğitimi alanların eğitim konularını işlerine
döndükten sonra ne ölçüde kullanabildiklerini ölçmektedirler (Noe, 2009: 198-199).
Reaksiyonlar, eğitim alanların, eğitim sürecinden ne kadar memnun kaldıkları;
öğrenme, programın hangi ilkeleri, gerçekleri, kavram ve olguları öğretebildiğinin ölçülmesi
ile ilgilidir. Davranış, katılımcıların aldıkları eğitim konularının iş davranışlarında bir değişiklik
yaratıp yaratmadığı; sonuçlar ise, eğitim programının işletmeye mali katkısının olup olmadığı
ile ilgilenmektedir (Byars ve Rue, 2008: 165).
Kirkpatrick’in tüm dünyada kabul gören eğitim değerlendirme kriterlerini somut bir
şekilde ortaya koyabilmek için genellikle üç eğitim değerlendirme yönteminin kullanıldığı
görülür. Bunlar; ön test - son test yöntemi, önceki performans - sonraki performans yöntemi ve
karşılaştırma grupları yöntemidir.
Ön Test – Son Test Yöntemi
Bu yöntemde, eğitimi alanlara, program başlamadan önce bir test uygulanır, eğitim
programı tamamlandıktan sonra aynı test tekrardan yapılır. Bu yöntemin en büyük zorluğu, iki
test arasındaki muhtemel olumlu bir puan farkının eğitime bağlı olarak artıp artmadığını
saptamak ve performansa yansıyıp yansımadığını ölçmektir. Çünkü, sadece teste dayalı bir
eğitim değerlendirme sürecinin sonuçlarının, hem testin geçerliliğinin tartışmaya açık
olabilmesi hem de sonuçların eğitim dışı birtakım nedenlerden ötürü artmış olabileceği
ihtimallerinden dolayı sadece öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlemede
kullanılmasına imkân tanımakta; bununla birlikte davranış ve sonuç kriterlerine uyum
sağlayamamaktadır (DeCenzo ve Robbins, 1988: 265).

Önceki Performans –Sonraki Performans Yöntemi
Öğrenmenin iş davranışlarına olumlu etkisini ölçmeye çalışan önceki performans sonraki performans yönteminde, her katılımcının performansı, çalıştıkları alana ilişkin özgün
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performans değerlendirme testleriyle ölçülmekte ve daha sonra eğitim programının uygulanma
aşamasına geçilmektedir. Eğitim programı bittikten sonra, katılımcıların performansları aynı
testlerle yine ölçülmektedir. Bu yöntemin, önceki test – sonraki test yönteminden en büyük
farkı doğrudan iş davranışlarıyla ilgilenmesidir. Burada da iki performans testi arasındaki
olumlu farkın doğrudan eğitimle ilişkilendirilmesi zor olmakla birlikte, doğrudan doğruya iş
davranışlarıyla ilişkili olmasından ötürü daha önemli bir bakış açısının oluşmasına neden
olmaktadır. Bu yöntemin tek eksikliği, alınan eğitimin işletmenin toplam sonuçlarına ne
derecede katkı sağlayabileceği hakkında bilgi verememesi, sadece tahmin yürütülmesine
olanak tanımasıdır (Özçelik, 2013: 192).
Karşılaştırma Grupları Yöntemi
Eğitim sonuçlarını değerlendirmede en güçlü yöntemlerden biri olan karşılaştırma
grupları yönteminde, benzer vasıflara sahip çalışanlar deney grubu ve kontrol grubu olarak
ikiye ayrılmaktadır. Eğitim başlamadan önce her iki grup çalışanları da uygun beceri, zekâ,
öğrenme yetenekleri ve performansları açısından değerlendirilir ve karşılaştırmaları yapılır.
Daha sonra deney grubu eğitim programına dahil edilir ama kontrol grubuna eğitim verilmez.
Eğitim sonrasında, her iki grup aynı ölçümlemelerle tekrar değerlendirilir ve sonuçlar tekrar
karşılaştırılır. Şayet, deney grubu, kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde olumlu farklılık arz
ediyorsa bu farkın alınan eğitimden kaynaklandığını söyleyebilmek mümkündür (Demirkaya
ve Demirkaya Güler, 2016: 235).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri
olan eğitim yönetimi anlatılmıştır. Buna göre, işletmelerde eğitimin amacı, anlamı, önemi,
işlevleri ve ilkeleri hakkında özlü bilgiler verildikten sonra, etkili bir eğitim süreci
tasarlanabilmesi için hangi işlevlerin bir araya getirilmesi gerektiği hakkında özlü bilgiler
verilmiştir.
Etkin bir eğitim tasarım sürecinin aşamaları ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bu doğrultuda,
öncelikle işletmedeki eğitim ihtiyacının saptanması ve saptanan eğitim ihtiyaçları çerçevesinde
eğitim planlamasının yapılması; planlanan eğitimin uygun eğitim yöntemlerinden bir veya
birkaçı kullanılarak uygulanması ve nihayet değerlendirilmesi süreçleri anlatılmıştır.
İşletmelerde uygulamaya alınabilecek iş başında, iş dışında ve teknoloji temelli eğitim
yöntemleri, oldukça detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre iş başında eğitim
yöntemlerinden, “oryantasyon, yetki devri, iş devri, formen aracılığıyla eğitim, proje ve
komitelerde görev alma, takım çalışmalarına katılım yoluyla eğitim, çıraklık eğitimi, staj
yoluyla eğitim, yönetici gözetiminde eğitim, koçluk ve mentörlük, kilit işlerde kullanarak
eğitim ve gösteri yoluyla eğitim”; iş dışında eğitim yöntemlerinden, “anlatım yöntemi,
konferans yöntemi, seminer ve kurslar, rol oynama yöntemi, örnek olay yöntemi, işletme
oyunları, in-basket yöntemi, duyarlılık eğitimi, simülasyon eğitimleri, macera eğitimleri, görme
ve işitmeye dayalı eğitimler” ile teknoloji temelli eğitimlerden, “multimedya eğitim, bilgisayar
destekli eğitim ve uzaktan eğitim” yöntemleri sahip oldukları avantaj ve dezavantajlarla birlikte
anlatılmıştır.
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Uygulamalar
Domino’s Pizza, personelin pizza yapımını bilgisayar temelli (CDROM) bir eğitim
programıyla öğrenip öğrenemeyecekleri ile ilgilenmek istiyordu. Bilgisayar uygulaması,
hamurun yoğrulması ve 12 inçlik bir pizza tavasına yerleştirilmesi için doğru uygulamaları
gösteriyordu. Domino’s Pizza’nın kalite standartları hamurun standart kalınlığı, pizzanın
yuvarlaklığı ve kenarların düzgünlüğü üzerine odaklanmıştı. Bu iş için geleneksel olarak iş
başında eğitim yöntemi kullanılıyordu.
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Uygulama Soruları
Domino’s Pizza, CDROM eğitiminin pizzanın hazırlanması ve tavaya konulması için
etkili bir yöntem olup olmadığını belirlemek amacıyla hangi kriter veya sonuçları ölçmelidir?
Değerlendirmeye kimler katılmalıdır?
CDROM’un geleneksel işbaşı eğitiminden daha etkili olup olmadığını belirlemek için
Domino’s Pizza’ya önereceğiniz değerlendirme programını tanımlayınız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim yöntemlerinden biri değildir?
a) Oryantasyon
b) Konferans
c) Yetki devri
d) Kilit işlerde kullanarak eğitim
e) Formen aracılığıyla eğitim
2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi iş dışında eğitim yöntemlerinden biri değildir?
a) Staj yoluyla eğitim
b) Anlatım yöntemi
c) İşletme oyunları
d) Macera eğitimi
e) In-basket yöntemi
3) Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ilkelerinden biri olarak kabul edilemez?
a) Planlılık
b) Süreklilik
c) Etkin katılım
d) Fırsat eşitliği
e) Kârlılık
4) Aşağıdakilerden hangisi teknoloji temelli eğitim yöntemlerinden biridir?
a) Simülasyon eğitimleri
b) Macera eğitimleri
c) Görme ve işitmeye dayalı eğitimler
d) İşletme oyunları
e) Uzaktan eğitim
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5) “Çalışma hayatında karşılaşılabilecek tüm sorunlara ilişkin benzetimler yapılarak
katılımcıların karar verici durumunda olduğu kabul edilerek çözümler üretmelerini öngören
eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşletme oyunları
b) In-basket yöntemi
c) Duyarlılık eğitimi
d) Örnek olay yöntemi
e) Simülasyon eğitimler
6) Genel olarak eğitimin, toplumsal yapı üzerinde bıraktığı etkiyi tartışınız.
7) Eğitimin kalkınma üzerindeki muhtemel etkilerini tartışınız.
8) İş başında ve iş dışında eğitim yöntemlerinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini
belirtiniz.
9) Eğitimin değerlendirme sürecinde uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgi
veriniz.
10) İşletmelerde etkin bir eğitim tasarım sürecinin olmazsa olmazları hakkında bilgi
veriniz.
Cevaplar:
1) b, 2) a, 3) e, 4) e, 5) a
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7. KARİYER GELİŞTİRME
Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kariyer kavramı, bireysel ve kurumsal açıdan ele alınmaktadır. Bireyin
yaşamında büyük bir öneme sahip olan kariyer olgusu; kariyer seçimine etki eden unsurlar,
bireyin kariyer evreleri ve kariyer tarzları boyutlarıyla değerlendirilmektedir.
İnsan kaynakları yönetimi sürecinin temel bileşenlerinden biri olan kariyer geliştirme
ise; sistemin yararları, kurulumu ve uygulamalar üzerinden ele alınmakta, kariyer planlama ve
kariyer yönetimi aşamaları anlatılmaktadır. Her bir aşamada, tarafların sorumlulukları ve dikkat
etmeleri gereken noktalar belirtilmektedir.
Özel kariyer grupları ve kariyer sorunları ele alınarak bu gruplara yönelik uygulama ve
destek yöntemlerine değinilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kariyer nedir? Birey açısından önemini tartışınız.
2) Bireyler neden farklı kariyer seçimleri yapar?
3) Kariyer yönetimi işletmeler için neden önemlidir?
4) Kariyer yönetimi sürecinde hangi insan kaynakları süreçlerinden yararlanılır?
5) Kariyer geliştirme uygulamaları ne kadar etkilidir?
6) İşletmeler neden farklı kariyer geliştirme uygulamaları tercih eder?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kariyer

Kariyer, kariyer evreleri kariyer
yaklaşımları ve kariyer sorunları
hakkında genel bilgi edinilecek.

Kariyer konusunda yazılmış
kişisel gelişim kitapları
okunarak bu konuda daha
geniş bilgi edinilebilir.

Kariyer Planlama

Bireysel kariyer planlamanın
öneminin farkına varılacak ve
planlama sürecinde nelere dikkat
edilmesi gerektiği konusunda bilgi
sahibi olunacak.

Özellikle edinilen bilgiler
doğrultusunda, bireysel
kariyer planlama yapılarak,
uygulanmaya çalışılabilir.

Kariyer Geliştirme

İnsan kaynakları yönetimi
sürecinde kariyer geliştirmenin
önemi ve konumlanışı daha net
anlaşılacak.

Okuyarak elde edilen
bilgiler, kurum
uygulamalarına yönelik
araştırmalar yapılarak
pekiştirilebilir.

Kariyer geliştirme süreçleri ve
araçları hakkında bilgi sahibi
olunacak.
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Anahtar Kavramlar

dizisidir.

Kariyer: Bireyin çalışma yaşamı boyunca yaptığı işler ve görev aldığı pozisyonlar

 Kariyer Çıpası: Bireyin iş hayatında belirli alanlarda sabit kalmasına neden olan
yaklaşım ve davranışlarıdır.
 Kariyer Planlama: Bireyin belirlemiş olduğu kariyer hedeflerine ulaşmak için
yapmış olduğu planlama sürecidir.
 Kariyer Yönetimi: Çalışanların kurum içindeki hareketlerinin planlanması ve bu
planlar dâhilinde çalışanların gelecekteki pozisyonlar için hazırlanmalarını içeren süreçlerdir.
 Kariyer Yolları/Haritaları: Bir kurumda, işler ya da pozisyonlar arasındaki geçişleri
ve ilerlemeleri belirleyen çizelgelerdir.
 Kariyer Geliştirme: Çalışanların bireysel kariyer planları ve ihtiyaçları ile kurumun
ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulmuş kariyer yönetimi süreçlerinin uyumlaştırılmasıdır.

219

Giriş
İnsan kaynakları süreçleri açısından merkezi bir konuma sahip olan kariyer geliştirme
sistemleri, pek çok insan kaynakları işleviyle de yakından ilişkilidir. Birey ile kurumun ihtiyaç
ve beklentilerini uyumlaştırma, kurumsal yapı doğrultusunda sadece kariyer yönetimiyle
sınırlı kalmadan gelişim hedeflenmektedir. Sistem kapsamında çalışanların bireysel kariyer
planlarının hazırlanması ve uygulanmasında destek sağlanmakta, kurumsal kariyer ihtiyaçları
saptanarak uygun stratejiler belirlenmektedir.
Sistemin etkinliğinin sağlanması açısından ise, kariyerin birey açısından önemi
anlaşılmalı ve kariyer geliştirme uygulamalarının kuruma katkı sağlayacağına inanılmalıdır.
Sistemin işletilmesinde ise, kurum, yöneticiler ve çalışanlar kendilerine düşen
sorumlulukların farkında olmalı ve süreçleri doğru bir şekilde yönetmelidirler.
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7.1. Kariyer Kavramı
Kariyer, Latincede yol anlamına gelen “Carrera”, Fransızcada yarış yolu anlamına gelen
“Carierre”, İngilizcede ise meslek anlamına gelen “Career” kelimelerinden gelmektedir (Aytaç,
2005: 5). Kariyer kavramı ile ilgili pek çok farklı tanımlama yapılmaktadır. Kariyer; bireyin
kurum içinde elde ettiği terfiler ve yükselmeler neticesinde gerçekleştirdiği “ilerleme” olarak
tanımlanabileceği gibi bazen de “meslek” olarak tanımlanabilmektedir. Bazı mesleklerde
(doktor, avukat, akademisyen), açık ilerleme yolları belirlenmiş olduğundan, bunlar kariyer
meslekleri olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda kariyer; bireyin çalışma yaşamı boyunca
yaptığı işler ve görev aldığı pozisyonlar dizisidir ve bireyin bu işler ya da pozisyonları nasıl
deneyimlediği, sahip olduğu rollerin ardışık olarak bireyin gelişimini ve tatmin düzeyini nasıl
etkilediğini ifade etmektedir (Noe, 2009: 400).
Kariyer kavramı bir bütün olarak, birey açısından bir meslek ve bu meslekteki
ilerlemesinin yanı sıra, bu süreçte bireyin kaydettiği gelişim, elde ettiği tatmin ve sosyal
statünün bileşiminden oluşmaktadır.

7.2. Bireysel Açıdan Kariyer
Kariyer bireyin yaşam boyunca sürdürdüğü bir mücadeledir. Kişisel yetenek, ihtiyaç ve
değerler ile bütünleşen, mevcut imkânlar (bireysel, kurumsal ve emek piyasalarına ilişkin) ile
sınırlı, birey açısından gelir, güç/statü ve tatmin sağlayan bir olgudur. Kariyer, bireyin
hayatında merkezi bir konuma sahip olduğundan, kariyer seçimleri de büyük önem arz
etmektedir. Kariyer seçimleri, bireyin sahip olduğu özellikler ve kimlik algısından etkilenmekle
birlikte, ilerleyen süreçlerde bireyin kariyeri, kimliğinin bir parçası hâline gelir ve dönüştürücü
bir etki de yaratabilir.
Bireyin kariyer seçimlerini etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır. Bunlar; kişisel
yetenek ve beceriler, temel değerler, beklentiler, zekâ, cinsiyet, sahip olunan sosyal statü,
imkânlar, aile ve çevrenin yaklaşımları, mesleklerin özellikleri ve ihtiyaç duyulan yetkinlikler
ile mesleğe giriş imkânları, emek piyasalarını durumudur. Tüm bunlar ve burada
sıralayamadığımız başka değişkenler çerçevesinde birey bir kariyer tercihinde bulunur ve bu
yolda ilerlemeye başlar. Kariyer hayatı boyunca alacağı kararlarda da yine bu değişkenler etkili
olacaktır.
Kariyer seçimlerinde ve kararlarında etkili olan bir başka olgu da kariyer çıpalarıdır.
Kariyer çıpası; bireyin kariyer kararlarına etki eden, yetenekleri, temel değerleri, güdü ve
ihtiyaçlarından oluşan bir benlik algısıdır. Bu çıpalar, bireyin iş hayatında belirli alanlarda sabit
kalmasına neden olmaktadır. Schein, bireylerin kariyer çıpalarına ilişkin sekiz profil
belirlemiştir. Bunlar (Chapman and Brown, 2014: 718-719’dan Schein, 1990):
Teknik/Fonksiyonel Yetkinlik: Bu kişiler, işe ve göreve yöneliktir. Teknik becerilerini
göstermek ve uzmanlık alanında derinleşme isteği, yönetim kademelerine ilerlemeden daha
baskındır. Yönetim alanını fazla politik bulduklarından, örgütte yükselmeden çekinirler.
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Genel Yönetsel Yetkinlik: Bu kişilerde, belirsiz ve eksik bilginin bulunduğu durumlarda
analiz yapma, problem çözme, insanları belirli bir hedef doğrultusunda bir araya getirip
yönetme güdüsü oldukça baskındır. Yönetim pozisyonları, kapsamı ne olursa olsun, bu kişiler
için heyecan vericidir.
Otonomi/Özerklik: Bu kişiler kurumsal sınırlamalar altında çalışmak istemezler. Serbest
hareket etmek, kendi iş planlarını kendileri hazırlamak ve yürütmek, ekip hâlinde değil tek
başlarına çalışmak isterler.
Güvenlik/İstikrar: Bu kişileri, iş güvencesi ve uzun süreli tek bir işletmede kalmak
motive etmektedir. Kariyer kararlarında iş ve istihdam güvencesi önceliklidir, yer
değiştirmeden hoşlanmazlar.
Girişimcilik/Yaratıcılık: Bu kişileri, tamamen kendilerine ait olan yeni bir şey yaratmak
veya bir işletme kurmak motive etmektedir. Çabuk sıkılırlar ve bir projeden bir başka projeye
geçmek isterler. Bir işletmede yönetim pozisyonunda olmaktansa, yeni bir işletme kurmayı
tercih ederler.
Hizmet/ Kendini Adamak: Bu kişiler, sahip oldukları değerler doğrultusunda toplumsal
yarar sağlayacak ya da başkalarına yardım edebilecekleri bir kariyer benimserler. Kariyer
tercihlerinde, becerilerinden çok, değerlerine uygunluk önem arz etmektedir.
Saf Meydan Okuma: Bu kişiler, zor ya da çözülemez olan problemlerle uğraşmayı
severler, rekabet ve kazanmak temel güdüleridir.
Yaşam Tarzı: Bu kişiler, kariyeri yaşamlarının bir parçası olarak görürler ve iş yaşam
dengesini sağlamak öncelikli tercihleridir. Özel yaşamlarını sınırlandıracak işlerden kaçınırlar.
Bireyler, kariyer kararlarında ve seçimlerinde, bilinçli ya da farkında olmadan bu
çıpalara göre hareket ederler ve genellikle farklı durumlar karşısında bile benzer kararlar alırlar.
Kuşkusuz herkesin tek bir çıpası olması söz konusu değildir fakat diğerlerine nazaran daha
etkili olan ya da karalarını yönlendiren baskın bir çıpası mevcuttur. Diğer taraftan yaşamlarının
farklı dönemlerinde veya yaşam koşullarındaki değişimlere bağlı olarak, bireylerin baskın
çıpaları farklılaşabilir.

7.2.1. Kariyer Evreleri
Kariyer evreleri, bireyin yaşam evreleriyle paralel olarak, kariyer sürecinde geçirdiği
aşamalardır. Bu aşamalar kişiden kişiye değişebilmekle birlikte, çoğunluğun ortaklaştığı belirli
aşamalar tanımlamak mümkündür. Kariyer evrelerine ilişkin tanımlanan ve geliştirilen pek çok
model, bazı noktalarda farklılaşsa da temel düzeyde benzerlik taşımaktadır. Noe’nın kariyer
gelişim modeli, bireysel ve örgütsel kariyeri birlikte değerlendirmekte ve dört evre
tanımlamaktadır; keşif, kurma, sürdürme ve çözülme.
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Tablo 7.1: Kariyer Gelişim Evreleri
Keşif

Kurma

Sürdürme

Çözülme

30’dan az

30-45

45-60

61’den yukarı

Gelişimsel
Görevler

İlgilerin belirlenmesi,
birey ve iş arasındaki
uyumun belirlenmesi

İlerleme, büyüme,
güvenlik, hayat tarzı
oluşturma

Başarılara
sıkıca
sarılmak, yeteneklerin
geliştirilmesi

Emeklilik planlaması,
iş-yaşam dengesinin
değişmesi

Faaliyetler

Yardım
etme
Öğrenme
Yönlendirmeleri takip
etme

Bağımsız
bulunma

Eğitim verme Kaynak
tahsisi
yapma
Yönlendirme

İşten yavaş
çekilme

İlişkiler

Çırak/Acemi

İş arkadaşı

Danışman

Sponsor

Roller

Bağımlılık

Bağımsızlık

Sorumluluk alma

Rolün
kaybetmesi

Yaş

katkıda

yavaş

önem

Kaynak: Raymond A. Noe, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Çev. Canan
Çetin, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s.406.
Keşif evresi; bireyin, hangi alanlara ilgi duyduğunu, ne tür yetenek ve eğilimleri
olduğunu belirlemeye çalıştığı bir süreçtir. Kendini değerlendirirken aynı zamanda çevresinden
meslekler, kariyer ve iş imkânları hakkında bilgi alır. Yaş aralıkları kişilere göre değişse de
keşif aşaması genellikle 15-16 yaşlarında başlar ve çoğu zaman bireyin işe başlamasından sonra
da devam eder. Birey, çalışma hayatının ilk aşamalarında mesleki bilgi ve deneyim açısından
yeterli değildir ve yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle de kurum içi ilişkilerde, çırak ya
da acemi olarak görülmektedir (Noe, 2006: 407).
Kurma evresi; bireyin işletme içinde belirli bir deneyim kazandığı, bağımsız hareket
edebildiği ve sorumluluk aldığı bir süreçtir. Artık kuruma katkı sağlayabilir bir duruma
geldiğinden, iş arkadaşı ya da meslektaş olarak görülmektedir.
Sürdürme evresi; bireyin ileri düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu ve
yeteneklerini güncelleştirmeye devam ettiği bir aşamadır. Kurumdaki pek çok sürece hâkimdir
ve iş süreçlerini geliştirme, personel yetiştirme ve danışmanlık yapabilme yetkinliklerine
sahiptir. Birey bu aşamada sadece kendi adına değil, başkaları adına da sorumluluk alabilecek
bir konumdadır (Noe, 2006, 407).
Çözülme evresi; bireyin kariyer hayatının sonuna geldiği ve iş ile iş dışı faaliyetler
arasındaki dengeyi değiştirmeye hazırlandığı bir süreçtir. Çoğu kişi çalışma yaşamından
tamamen ayrılırken, bazı kişiler ise yarı zamanlı danışmanlık, free-lance çalışma gibi farklı,
daha az yoğun çalışma biçimleriyle kariyer hayatlarına devam edebilmektedirler.
Hemen herkes çalışma hayatı boyunca, farklı yaş aralıklarında ya da farklı
yoğunluklarda da olsa bu aşamalardan geçmektedir.
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7.2.2. Kariyer Tarzları
Kariyer tarzları, bireylerin çalışma yaşamları boyunca, kariyerleri ile ilgili almış
oldukları kararları ve davranışlarını ifade etmektedir. Bireylerin kişilik özellikleri, ilgileri ve
beklentileri birtakım farklılıklar arz ettiğinden, kariyer tarzları da değişiklik göstermektedir.
Kariyer tarzları dört kategoride değerlendirilmektedir (Aytaç, 2005: 193-195):
Durgun durum (Sabit) Kariyer: Bu kariyer tarzına sahip birey, eğitim hayatı sonrasında,
yaşam boyu sürecek bir mesleği bir kere kalıcı olarak seçmektedir. Bu kişiler işlerinde
uzmandırlar ve içsel tatmin düzeyleri yüksek olduğundan kariyerlerinde herhangi bir değişiklik
yapmaya ihtiyaç hissetmezler.
Doğrusal Kariyer: Bu kariyer tarzında birey, sürekli bir öncekinden daha fazla bilgi ve
beceri gerektiren pozisyonlarda doğrusal olarak ilerler. Aynı kurum içinde kalarak hiyerarşik
kademelerde ilerleyebilir ya da bir kurumdan bir başkasına doğrusal kariyeri izleyerek hareket
edebilir. Bu kariyer tarzında ana güdü ilerlemek ve yükselmektir.
Spiral Kariyer: Birey, kariyeri boyunca bir dizi meslek ve bu mesleklerde kazanılan
deneyimler yoluyla gelişir. Bu meslekler, her biri farklı alanlarda olmakla birlikte, temel
düzeyde birbirlerinden önemli farklılıklar arz etmemektedir. Bir alanda kendini geliştiren birey,
bu alanda belirli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra bir başka alana kayar ve kariyeri boyunca bu
şekilde ilerlemeye devam eder. Bu kariyer tarzında ana güdü büyümektir.
Geçiş Tipi Kariyer: Bu kişilerde, belirli bir kariyer alanında süreklilik yerine, kariyer
seçimi sürekli olarak devam eder. Geçiş tipi kariyer tarzına sahip biri çok sık iş değiştirir ve her
iş bir öncekinden önemli farklılıklar içerir. Değişiklikler genellikle yatay hareketlilik
biçimindedir. Dışarıdan bakıldığında istikrarsızlık olarak görülebilen bu durum, bazı koşullarda
bu durum birey için anlamlı olabilmektedir.

7.3. Kariyer Kavramındaki Dönüşüm
Son yıllarda, geleneksel kariyer yaklaşımında önemli değişim ve dönüşümler
yaşanmıştır. Yaşanan bu dönüşüm, piyasaların rekabetçi yapısı ve emek piyasalarındaki
dönüşümden bağımsız düşünülemez. Yeni yaklaşımda, kariyer süreçlerine ilişkin olarak bireyin
sorumluluğu artmış, kurumlardan bağımsız, kendi yetkinliklerine dayanarak hareket etme ve
ilerleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kariyer planlama ve kariyer yönetimindeki
sorumluluğun ağırlıklı olarak kurumlardan bireylere geçmesine karşın, kurumsal kariyer
yönetiminin sona ulaştığını söylemek pek de mümkün değildir. Geleneksel yaklaşımda
kurumlar daha planlamacı ve kontrol düzeyi yüksek bir yaklaşım izlerken, günümüzde
kurumlar daha destekleyici ve geliştirici bir role bürünmüştür (Segers and Incelıoglu, 2012: 99).
Geleneksel kariyer yaklaşımı ile yeni dönemde ortaya çıkan çok yönlü kariyer yaklaşımı
arasındaki farklılıklara Tablo 7.2‘de yer verilmektedir. Öncelikle, geleneksel kariyer
yaklaşımında ana hedef terfi ve ilerleme iken, çok yönlü kariyer yaklaşımında bireyin psikolojik
tatmini ön plana çıkmaktadır. Birey ile kurum arasındaki karşılıklı beklentileri tanımlayan
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psikolojik anlaşmada ise iş güvencesi merkezi bir konuma sahipken, günümüzde pek çok
nedenden ötürü bu durum artık değişmiştir. En önemli nedenlerden biri, organizasyon
yapılarındaki değişmedir. Kurumlar daha yatay yapılara evrilmiş ve hiyerarşik kademelerdeki
güç, kurumun geneline yayılmıştır. Böyle bir yapıda kurum, çalışanlarından geniş bir yelpazede
çeşitlilik gösteren yetkinlikler ve uzmanlıklar geliştirmesini beklemektedir. Kurumlar, küresel
ve yerel piyasalardaki rekabetten ötürü artık çalışanlarına iş güvencesi garantisi
sağlayamamaktadırlar. Bunun yerine, mevcut ve gelecekteki işlerinde başarılı olabilmelerini
sağlayacak beceriler kazanmalarına yönelik eğitim ve kendilerini geliştirme fırsatları
sağlamaktadırlar (Noe, 2009: 401).
Tablo 7.2: Geleneksel Kariyer ile Çok Yönlü Kariyer Arasındaki Farklılıklar
Boyut

Geleneksel Kariyer

Çok Yönlü Kariyer

Hedef

Terfi (Ücret zammı)

Psikolojik tatmin

Psikolojik Anlaşma

İş güvencesi

Esneklik için işe yararlık

Yer Değiştirme

Dikey

Yatay

Yönetim Sorumluluğu

Kurum

Personel

Model

Doğrusal ve Uzman

Sarmal ve Geçici

Uzmanlık

Nasılı bil

Nasılı öğren

Gelişme

Formel eğitime aşırı güven

İlişkiler ve iş tecrübelerine daha çok güven

Kaynak:Raymond A. Noe, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Çev. Canan
Çetin, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s.401.
Yukarıda belirtilen değişimlere paralel olarak, kurum içindeki yer değiştirmeler dikey
olmaktan çıkarak, yatay hareketliliğe dönüşmüştür. Böylelikle çalışanlar birden fazla
fonksiyonel alanda uzmanlık ve deneyim kazanmaktadır. Tek bir kurumda hayat boyu istihdam
olanakları daralırken, kariyerin yönetilmesi sorumluluğu da kurumlardan, bireyin kendisine
geçmektedir. Bu süreçte kurumlar sadece destekleyici ve geliştirici bir rol üstlenmektedir.
Geleneksel kariyer yaklaşımında, yaygın kariyer modeli doğrusal kariyer iken çok yönlü kariyer
yaklaşımında, sarmal ve geçici kariyer modelleri yaklaşımla daha fazla örtüşmektedir.
Geleneksel yaklaşımda, bir işin nasıl yapılacağını bilmek, iyi bir ürün üretimi veya
doğru hizmet sunumu için yeterliyken, günümüzün değişen dünyasında, işin nasıl yapılacağını
bilmek kadar, “kimin için” ve “neden” yapıldığını da öğrenmek gerekmektedir. Bu yönde
öğrenme ve gelişme; formel eğitimlere nazaran, ilişkiler ve iş tecrübeleriyle daha fazla
sağlanabilmektedir (Noe, 2006: 404).

7.4. Kariyer Geliştirme
Günümüzde farklılaşan kariyer anlayışı ile birlikte, kurumların kariyer alanındaki
uygulamaları da değişime uğramıştır. Çalışanların, kurum uygulamalarına tabi olduğu, insan
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kaynakları planlaması çerçevesinde yürütülen bir kariyer yönetiminden, çalışanların kariyer
gelişimlerini desteklerken, sahip oldukları potansiyelin örgütsel amaçlar için
değerlendirilmesine hizmet eden kariyer geliştirme yaklaşımına doğru bir dönüşüm söz
konusudur. Kariyer geliştirme yaklaşımı, en temel düzeyde, çalışanların bireysel kariyer
planları ve ihtiyaçları ile kurumun ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulmuş kariyer yönetimi
süreçlerinin uyumlaştırılması olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda öncelikle, kariyer planlama
ve kariyer yönetimi süreçleri ele alınacak ve sonrasında kariyer geliştirme sisteminin
oluşturulması ile sistem dâhilindeki uygulamalara yer verilecektir.

7.4.1. Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi
Kariyer planlama, bireyin bilgi, beceri, yetenekleri, sahip olduğu değerler ve ihtiyaçları
doğrultusunda kendisine bir yol çizmesi ve bu yolda ilerlemesidir. Kariyer yönetimi ise,
kurumun insan kaynakları planlaması çerçevesinde personel ihtiyaçlarını belirleme, kariyer
basamaklarını planlama ve kariyer sisteminin koordinasyonunun sağlanmasıdır.
Tablo 7.3: Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi
Kariyer Planlama (Bireysel)
 Kişisel yetenek ve ilginin belirlenmesi
 İş ve günlük yaşam hedeflerinin planlanması
 Kurum içindeki ve dışındaki kariyer yollarını,
seçeneklerini değerlendirme
 İlgi ve amaçlarda değişmeye dikkat etme
 Kurum içi ve dışı ile ilgili kariyer basamakları

Kariyer Yönetimi (Kurumsal)

 Gelecekteki personel gereksinimlerini belirleme
 Kariyer basamaklarının planlanması
 Kurumsal gelişim fırsatları ile bireysel yetenek
ve arzuların karşılaştırılması
 Kariyer
sisteminin
koordinasyonu,
denetlenmesi, incelenmesi ve gözetimi

Kaynak: Serpil Aytaç, Çalışma Yaşamında Kariyer, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2005, s.167.

7.4.1.1. Kariyer Planlama
Kariyer planlama; bireyin belirlemiş olduğu kariyer hedeflerine ulaşmak için yapmış
olduğu planlama sürecidir. Gerçekçi kariyer planları, bireyin yetkinlikleri ile kariyer
imkânlarının uyumlu olmasını gerektirir ve iyi bir planda belirli kilometre taşları olmalıdır.
Böylece birey, kariyer planında ilerlerken, her bir kilometre taşına ulaştığında, belirli bir tatmin
sağlayacak ve kariyer başarısı elde ettiğini görecektir. Dolayısıyla içsel tatmin düzeyi
artacağından bir sonraki aşama için motivasyon da sağlamış olacaktır (Byars and Rue, 2006:
200).
Bireysel kariyer planlama süreci temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır: (1) Kişinin
kendini değerlendirmesi, (2) Kariyer fırsatlarını belirlemesi, (3) Hedeflerini belirlemesi, (4)
Planlarını hazırlaması, (5) Planlarını uygulaması (Dündar, 2015: 279-280). Kariyer planlama
sürecinin ilk ve en önemli aşaması; kişinin kendini değerlendirmesidir. Birey, yetenekleri,
eğilimleri, güçlü ve zayıf yönleri, ihtiyaçları, beklentileri ve değerlerini doğru bir şekilde
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tanımlamalıdır. Bu aşamada çalışanın danışmanlık alması, kendini değerlendirmesi ve diğer
aşamaların sağlıklı ilerleyebilmesi açısından oldukça önemlidir. İkinci aşamada birey, kendine
ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeleri de dikkate alarak, kurum içi ve kurum dışındaki kariyer
olanaklarını ve fırsatlarını inceler. Kurum içi olanaklar konusunda çalışan kurum tarafından
tam ve doğru olarak bilgilendirilmelidir. Üçüncü aşamada, söz konusu olanak ve fırsatlar
doğrultusunda, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yani yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi
kilometre taşlarını belirler. Bu hedefler, bireyi geliştirmeye yönelik ve motive edici olmalıdır.
Dördüncü aşamada birey, belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasını sağlayacak hareket planları
oluşturmalıdır. Hareket planlarında tercih edeceği yöntemler ise bireysel imkânları ve kurumun
kendisine sağlayabileceği imkânlar çerçevesinde olmalıdır. Beşinci ve son aşama ise hazırlamış
olduğu planları uygulama sürecidir. Bu noktada unutulmaması gereken; iyi bir planlamanın
uygulama zorluğu yaratmayacağıdır. Birey eğer uygulama aşamasında birtakım zorluklarla
karşılaşıyor ise, yapmış olduğu planları yeniden gözden geçirmeli ve gerekiyor ise revize
etmelidir.

7.4.1.2. Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi; çalışanların kurum içindeki hareketlerinin planlanması ve bu planlar
dâhilinde çalışanların gelecekteki pozisyonlar için hazırlanmalarını içeren süreçlerden oluşur.
Bu süreçler büyük ölçüde insan kaynakları planlamasının bazı aşamalarını da içermektedir.
Kariyer yönetimi kapsamında değerlendirilen faaliyetler; işe alma, eğitim ve geliştirme, terfi,
transfer ve yer değiştirme, işten çıkarma ve emekliliktir (Çelik, 2016: 174-176).
İşe alma, ilk aşama olarak oldukça önem arz etmektedir. Hem örgüt kültürü açısından,
hem de iş gerekleri açısından doğru kişilerin işe alınması, bireylerin kurum içindeki
kariyerlerinde daha sorunsuz bir şekilde ilerlemelerini sağlayacaktır.
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile bir üst veya farklı bir pozisyonda görevlendirilecek
kişilerin, bu pozisyonun gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda, gerekli eğitimleri
almaları sağlanmalıdır. Dolayısıyla eğitimler, kariyer yönetimi uygulamaları da dikkate
alınarak planlanmalıdır.
Terfi; çalışanın yetki, sorumluluk ve ücret yönünden daha üst düzeydeki bir pozisyona
ilerlemesidir. Bireyin kariyer başarısı, tatmin duygusu ve çoğu zaman kurumsal bağlılığını
olumlu yönde etkilemektedir. Bu noktada, kurumun açık ve objektif bir terfi politikası
belirlemesi ve bunu adil bir şekilde uygulaması kariyer yönetimi sürecinin başarısı açısından
oldukça önemlidir (Çelik, 2016: 178).
Transfer ve yer değiştirmelerde ise yatay bir hareketlilik söz konusudur. Çalışanın yetki,
sorumluluk veya ücret düzeyi değişmezken, farklı işler, pozisyonlar veya birimlerde deneyim
kazanması sağlanmaktadır. Böylece, bireyin en etkin olabileceği birim ya da pozisyonlar daha
doğru bir şekilde belirlenebilmekte, aynı zamanda da örgütsel yedekleme sağlanmış olmaktadır.
Yedekleme planlaması ile çalışanların kapasiteleri geliştirilerek, birden fazla kilit
pozisyon için hazırlanmaları mümkün olmaktadır (Aytaç, 2005: 129. Diğer taraftan kurum, ani
227

bir şekilde gerçekleşecek, terfi, işten çıkarma/ayrılma ve emeklilik durumlarında boşalan
pozisyonlar için hazır insan gücü yedeklemesini yapmış olacaktır.
İşten çıkarma ve emeklilik; çalışanların kurum içindeki kariyerlerinin son aşamasıdır.
Bireysel performans, çalışanın talebi veya işletme gereklerinden kaynaklanabilmektedir. Bu
aşamada kurum bazı durumlarda bu çalışan grupları için özel kariyer uygulamaları
geliştirebilmektedir (Outplacement- Yerleştirme, Emekliliğe geçiş programları, vb).
Kariyer yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve uygulaması kuşkusuz tepe yönetimin
sorumluluğundadır. Oluşturulacak sistem; işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, bu sektördeki
rekabetçi istihdam uygulamalarına ve işletmenin organizasyon yapısına uygun olmalıdır
(Cascio, 1989: 362). Kariyer yönetim sisteminin geliştirilmesinde en önemli noktalardan biri
kariyer yollarının belirlenmesidir. Örgüt modeline uygun bir şekilde, iş analizlerinden (iş
tanımları – iş gerekleri) yararlanılarak kariyer yolları oluşturulur, kariyer yolları üzerinde ve
farklı kariyer yolları arasındaki hareketliliğin nasıl olacağı belirlenerek kariyer haritaları
şekillendirilir ve kariyer yönetim sistemine entegre edilir.

7.4.1.2.1. Kariyer Yolları – Kariyer Haritaları
Kariyer yolları bir kurumda, işler ya da pozisyonlar arasındaki geçişleri ve ilerlemeleri
belirlemektedir. Hemen her işletmede, formel bir şekilde tanımlanmamış olsa da kariyer yolları
bulunmaktadır. Fakat bunları biçimsel bir şekilde tanımlamak ve yazılı hâle getirmek hem
işletmeler hem de çalışanlar açısından daha yararlı olacaktır. Böylelikle bireyler, kurum
içindeki kariyer olanaklarını daha net bir şekilde görebilmekte, kurumlar ise kariyer yönetimi
sürecinde kariyer yollarını bir girdi olarak kullanmaktadırlar.
Kariyer yolları oluşturulurken, iş analizlerinden yararlanmaktadır. Öncelikle kurum
içindeki tüm pozisyonlar için hazırlanmış olan iş tanımları ve iş gerekleri incelenerek, işler
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenir. Benzer bilgi, beceri ve davranışsal
gerekliliklere sahip olan işler birer iş ailesi olarak gruplanır ve hiyerarşik olarak sıralanır. Aynı
zamanda bu gruplama ve sıralama yapılırken, her bir pozisyon için ihtiyaç duyulan temel bilgi
düzeyi, yetkinlikler ve davranışsal yaklaşımlarla birlikte, pozisyonun ihtiva ettiği sorumluluklar
ile ücret ve yan ödemeler gibi kazamınlar da belirlenmelidir.
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Tablo7.4: Kariyer Yollarının Oluşturması
1. Aşama

İŞ ANALİZİ
İşler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenir.

2. Aşama

İŞ AİLELERİNİ OLUŞTURMA
Benzer bilgi, beceri ve davranışsal gerekliliklere sahip olan işler birer iş ailesi olarak gruplanır.

3. Aşama

KARİYER YOLLARINI BELİRLEME
İş aileleri içinde ve arasındaki ilerleme yolları belirlenir.

4. Aşama

KARİYER SİSTEMİNE YERLEŞTİRME
Belirlenen kariyer yollarının, tek bir kariyer sistemi oluşturacak şekilde birbirine entegre
edilmesi.

Kaynak: W.F. Cascio, Managing Human Resources, McGraw-Hill, Singapore, 1989,
p.363.’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Üçüncü aşamada, iş aileleri içinde ve farklı iş aileleri arasındaki ilerleme yolları
belirlenir. Bu ilerleme yollarının nasıl olacağı ise kurumun tercih ettiği kariyer yönetim sistemi
yaklaşımına göre şekillenecektir. Son aşamada ise, tüm kariyer yolları, çalışan ve işletme için
yön gösterici olacak bir kariyer haritasına dönüştürülerek, bütüncül kariyer sistemine entegre
edilir.
Kariyer yollarının taşıması gereken birtakım özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şu
şekilde sıralanabilir (Cascio, 1989: 363):


Yatay veya dikey yönlü olarak gerçek ilerleme imkânlarını yansıtmalıdır.

 İşin kapsamı, işin öncelikleri, kurumsal yapılar ve yönetimin ihtiyaçlarındaki
değişimlere karşı duyarlı olmalı ve deneyimler çerçevesinde yeniden değerlendirilebilmelidir.
 Her bir pozisyon için gerekli olan bilgi, beceri, yetkinlik ve davranış kalıplarını açık
bir şekilde tanımlamalıdır.
 Belirli bir çalışanın, yöneticilerin, astların veya işin yapılma biçimini etkileyen
başkalarının telafi edici özelliklerini göz önünde bulunduracak şekilde esnek olmalıdır.

7.4.1.2.2. Kariyer İlerleme Sistemleri
Kurumlar, organizasyonel yapılarına, faaliyet gösterdikleri piyasa şartlarına, kurum
kültürlerine ve ihtiyaç duydukları insan kaynağının yapısına bağlı olarak farklı sistemler tercih
edebilmektedirler. Bu sistemler, kariyer yollarının birbirine ne şekilde bağlanacağını,
dolayısıyla da bireylerin kurum içindeki kariyer hareketliliğini belirlemektedir.

229

Dikey Sistem: Geleneksel sistem olarak da adlandırılır. Belirli bir fonksiyonel alanda,
en alt basamaktan başlayarak, en üst yönetim aşamasına kadar, hiyerarşik basamaklar biçiminde
yapılanmış bir sistemdir. Bir fonksiyonel alandan diğerine geçiş oldukça zordur, ya da tamamen
engellenmiştir. Klasik ve bürokratik kuruluşlarda yaygın olan bir sistemdir (Şimşek ve Sosyal,
2016: 192). Bu sistemde birey, gelecekte ilerleyebileceği yolları net bir şekilde görebilirken,
diğer taraftan, alternatif ilerleme yollarının bulunmaması bireyleri kurum dışında farklı
arayışlara itebilmektedir (Sosyal, 2016: 240).
Kariyer Ağacı Sistemi: Günümüzde gelişen bireysel ve kurumsal kariyer ihtiyaçları
paralelinde yaygınlaşan bir sistemdir. Farklı alanlardaki kariyer yolları arasında geçişler
mümkün kılınmıştır. Bireye, kurumsal hiyerarşide farklı yollar izleyerek ve kendini geliştirerek
ilerleme şansı tanınırken, işletme de insan kaynakları açısından esneklik kazanmaktadır. Farklı
alanlarda ve pozisyonlarda deneyim kazanan birey, en etkin biçimde ilerleyebileceği ve verimli
olabileceği alanı da belirleme imkânı yakalamaktadır. Diğer taraftan bu sistemde bireyler,
birden fazla ilerleme seçeneği bulunması nedeniyle karmaşa da yaşayabilmektedir.
Elmas Modeli: Bu sistem, matriks işletme yapılarında ve yoğunluklu olarak proje bazlı
çalışılan kurumlarda uygulanmaktadır. Bu tür kurumlarda dikey hiyerarşik kademeler kısıtlıdır
ve çalışanların da bu yönde bir istekleri de bulunmamaktadır. Elmas kariyer sisteminde, “proje
sorumluları, stratejik yöneticiler, fonksiyonel yöneticiler ve teknik elemanlar” olmak üzere dört
pozisyon bulunmaktadır. Çalışanlar, çeşitli projelerde sınıflar arasında esnek bir şekilde görev
almaktadır ve bu görevler arasında herhangi bir statü farklılığı da bulunmamaktadır (Şimşek ve
Sosyal, 2016: 193).

7.4.2. Kariyer Geliştirme ve Yararları
Günümüzde bireylerin, kurumlardan en önemli beklentilerinden biri, kurumların bilgi,
beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamalarıdır. Kişisel ve mesleki
gelişimlerine önem veren ve katkı sağlayan kurumları öncelikle tercih eden bireyler, bazı
durumlarda ücret ve yan hakları ikinci planda değerlendirebilmektedir (Sosyal, 2016: 260).
Dolayısıyla kurumlar, bireylerin kariyer ihtiyaçları ile kurumun kariyer imkânları ve
ihtiyaçlarını uyumlaştıracak sistemler geliştirmeye yönelmektedir.
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Tablo 7.5: Kariyer Geliştirme Sistemi
KURUMSAL İHTİYAÇLAR
Gelecek iki-üç yıl için, kurumun ana stratejik sorunları nelerdir?





Gelecek iki-üç yıl için, kurumun karşı karşıya olacağı kritik ihtiyaçlar ve meydan okumalar nelerdir?
Bu meydan okumalara karşı koyabilmek için gerekli kritik bilgi, beceri ve tecrübeler nelerdir?
Hangi kadrolama düzeyleri gerekecektir?
Kurumun bu kritik meydan okumalara karşı koymak için gerekli gücü var mı?
SORUN
Çalışanların kişisel etkinliklerini artırması, tatmin olması ve kendilerini
geliştirmesi, örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirmesiyle irtibatlı mı?

BİREYSEL KARİYER İHTİYAÇLARI
Bireyler, örgüt içinde, aşağıdaki imkânları sağlayacak kariyer fırsatlarını nasıl bulabilir?







Güçlü yönlerini kullanabilmesi
Gelişim ihtiyaçlarına hitap edilmesi
Cazip bir iş ortamı
İlgileriyle eşleştirilebilen bir kariyer
Değerleriyle eşleştirilebilen bir kariyer
Kişisel tarzıyla eşleştirilebilen bir kariyer

Kaynak:John M. Ivancevich, Human Resources Management, McGraw-Hill, NewYork,
2010, p.435‘dan T.G. Gutteridge, Z.B. Leibowitz, J.E. Shore, OrganizationalCareer
Development: BenchmarksforBuilding a World-Class Workforce, Jossey-Bass, San
Francisco, 1993.
Kurumsal ihtiyaçlar ile bireysel kariyer ihtiyaçları Tablo 7.5’te stratejik bir bakış
açısıyla değerlendirilmekte, mevcut uygulamaların söz konusu uyumu sağlayıp sağlamadığı
sorgulanmaktadır. Tabloda yer alan sorulara verilen cevaplarla gerçekleştirdikleri sorgulamada
kurumlar, eksik kalan ya da yetersiz oldukları alanları belirlemekte ve bu alanlara ilişkin
uygulamalar geliştirmektedirler.
İşletme perspektifinden baktığımızda kariyer geliştirme uygulamaları, işçi devrine bağlı
olarak, maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır. Çalışanların kariyer planlarına destek sağlayan
kurumlar, çalışan bağlılığını artırmanın yanı sıra, çalışanların kariyer planlarını işletme
ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirme imkânı da kazanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışanların
moral ve motivasyonu artmakta, verimlilik düzeyi yükselmekte ve işletme insan kaynağını daha
etkin bir şekilde yönetebilmektedir (Byars and Rue, 2006: 200). Ayrıca, özel kariyer gruplarına
yönelik farklı kariyer planlarının yapılabilmesi ve çalışanların potansiyel güçlerinden daha
etkili bir şekilde yararlanılabilmesi açısından da bu uygulamalar yararlı olmaktadır (Dündar,
2015: 283).
Bireysel açıdan ise; çalışan, güçlü yönlerini kullanabildiği, gelişim ihtiyaçlarına hitap
eden cazip bir çalışma ortamına kavuşmakta, ilgileri, değerleri ve kişisel tarzıyla uyumlu bir
kariyer yolunda ilerleyebilmektedir.
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7.4.3. Kariyer Geliştirme Süreçleri
Kariyer geliştirme süreçleri, daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, kurumun
faaliyette bulunduğu sektöre, kurumsal yapıya, kurum kültürüne, ihtiyaçlara ve kurumun
personel yapısına ilişkin özellikler, stratejik bir perspektiften değerlendirilerek, kuruma özgü
bir biçimde oluşturulmalıdır. Aksi hâlde sistem, beklenen faydaları sağlayamamasının yanı sıra,
önemli bir maliyet unsuruna dönüşecektir.
Bu doğrultuda öncelikle, sistemin kapsamı ve uygulama süreçleri tasarlanmalı, sistemin
aktörleri ve sorumlulukları belirlenmelidir. Sistemde yer alacak kariyer geliştirme programları;
çalışanların işe ilişkin bilgi ve yetkinliklerini artırmak, insan ilişkilerini anlamasını sağlamak
ya da yönetim becerilerini geliştirmek için düzenlenebilmektedir (Sosyal, 2016: 261).

7.4.3.1. Sistem Dizaynı
Kariyer geliştirme sistemleri oluşturulurken öncelikle, sistemin hangi çalışanları
kapsayacağı belirlenmelidir. İdeal yaklaşım, kurumdaki tüm çalışanların bu yapıya dâhil
edilmesi iken, gerek kurum ve çalışanlardan kaynaklanan sınırlılıklar sebebiyle, gerekse
sistemin daha etkin uygulanabilmesi için kapsamın sınırlandırılması kaçınılmazdır. Kapsamın
daraltılması gereken durumlarda, hangi çalışanların kapsam dışında bırakılacağı ise kurumun
imkân ve ihtiyaçları ile personel yapısı dikkate alınarak belirlenir. Kapsam dışında tutulabilecek
bazı çalışan gruplarını şu şekilde sıralayabiliriz (Kaynak, 1996: 175):
 Kurumsal yapıda üst pozisyonlarla ilgilenmeyen, yükselme ve gelişmeyi
amaçlamadığını doğrudan veya dolaylı olarak beyan etmiş kişiler.


Emeklilik dönemi yaklaşmış ve çalışmaya devam etmeyi düşünmeyen kişiler.



İlgi alanları, işlerini ihmal edecek düzeyde başka bir alana kaymış olan kişiler.

 Kişisel veya işe ilişkin birtakım sorunlar yaşayan ve bunların çözümünde uzlaşmaz
bir tutum sergileyen kişiler.
Sistemin kapsamı belirlendikten sonra, uygulama süreçleri tasarlanmalıdır. Kariyer
geliştirme süreçleri temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır; çalışanlara, bireysel kariyer
ihtiyaçları ve yönelimlerini değerlendirmelerinde destek sağlamak; kurum içinde uygun kariyer
imkânları yaratmak ve bunları duyurmak; kariyer imkânları ile çalışanların ihtiyaç ve
becerilerini uyumlaştırmak (Flippo, 1980: 232). Hemen her işletme, en azından insan
kaynakları planlaması yaparken ikinci aşamayı gerçekleştirmektedir. Kariyer geliştirme
açısından asıl önem arz eden ve oluşturulması gereken yapılar ise, birinci ve üçüncü aşamaya
ilişkindir.
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Şekil 7.1: Kariyer Geliştirme Sistemi
Geribildirim

Bireysel
İhtiyaç ve
İstekler

Personel
Danışmanlığı ve
Değerlendirme

Bireysel Gelişme
Çabaları

Karşılaştırma
Karşılaştırma

Örgütsel
İhtiyaç ve
Fırsatlar

İnsan Kaynakları
Planlaması ve
Kariyer Bilgisi

Kariyer ve
İnsan
Kaynağını
Geliştirme

Formel Eğitim ve
Gelişim
Programları

Geribildirim

Kaynak: Temel Çalık, Figen Ereş, Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar ve İlkeler,
Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, s.108.
Çalışanlar ihtiyaç ve yönelimlerini belirlerken çoğu zaman profesyonel bir desteğe
ihtiyaç duyarlar, bu noktada kurum, kariyer geliştirme sistemi dâhilinde nasıl bir destek
sağlayacağı, hangi yöntem ve uygulamaları takip edeceğini belirlemelidir. Çalışanı
yönlendirirken ve gelişimini takip ederken aynı zamanda kurumun kariyer ihtiyaçlarını da
gözden geçirerek gerekli müdahale ve düzenlemeleri de yapacaktır. Bu sürecin her bir
aşamasında, kimlerin ne tür görevler üstleneceği ve sorumlulukları ayrıca belirlenmelidir.

7.4.3.2. Sistemin Aktörleri ve Sorumlulukları
Kariyer geliştirme sisteminin temel aktörleri; çalışan, kurum ve yöneticilerdir. Her bir
aktörün sürece katılımı, süreç içerisindeki sorumlulukları farklılık arz etmektedir. Fakat en
önemli nokta, bu aktörlerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde süreci yönetmeleridir. Sistemin
doğru ve etkin bir şekilde işleyebilmesi için, her aktörün müdahale alanlarının ve
sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmiş olması, iletişim ve bilgilendirmenin kesintiye
uğramaması ve sistemin gerekliliğine inanmış olmaları gerekmektedir.
Kurumun ve bireyin ihtiyaçları çerçevesinde, insan kaynağının geliştirilmesi ve
zenginleştirilmesi amacıyla biçimlendirilmiş bir yapı olan kariyer geliştirme sürecinde,
kurumun en önemli sorumluluğu; kariyer imkânlarının geliştirilmesi ve kurum içindeki kariyer
imkânları hakkında bilgilendirme sağlamaktır. Bu süreçte sorumluluk alan insan kaynakları
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birimi, çalışanlar ve yöneticileriyle birebir çalışarak, yeni yaratılan işler veya kaldırılan
pozisyonlar hakkındaki bilgilendirmelerin güncel olduğundan, kariyer yolları ve farklı kariyer
yolları arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde anlaşıldığından ve sürecin etkin bir şekilde
yürütüldüğünden emin olmalıdır (Byars and Rue, 2006: 201). Kurum aynı zamanda sistem
dâhilindeki çalışanlara, eğitim ve kendilerini geliştirme imkânları da sunmalıdır (Dessler, 2000:
364).
Çalışanın öncelikli sorumluluğu, bireysel kariyer planını yapmasıdır. Kariyer planı bir
başkasının sizin için yapabileceği bir şey değildir. Birey kendisini doğru bir şekilde analiz
ederek, istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde kariyer planını oluştururken
kurum içi veya kurum dışındaki profesyonellerden destek alabilir. Bu şekilde geliştirilen
planların uygulamada daha başarılı olduğu da görülmüştür (Byars and Rue, 2006: 201).
Yöneticiler ise, profesyonel bir danışman olmasalar da astlarının kariyer gelişimlerinde
en önemli role sahip olan kişilerdir. Öncelikle yöneticiler, kurumsal süreçlerle çalışan arasında
aracı bir pozisyon üstlenmektedirler. Yöneticiler, çalışanın kurumsal süreçlerde nasıl
ilerleyeceği ve elde ettiği sonuçları nasıl değerlendireceği konusunda destek sağlamaktadırlar.
Kariyer geliştirme uygulamalarının pek çoğunda görev alan yöneticilerin, bu alanlarda yetkinlik
ve deneyim sahibi değil iseler, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazanmaları için birtakım eğitimler
almalarını sağlamak ise yine kurumun sorumlulukları arasındadır (Byars and Rue, 2006: 202).

7.4.3.3. Uygulama ve Destek Yöntemleri
Başarılı bir kariyer geliştirme süreci, bireysel düzeyde dört temel aşamadan
oluşmaktadır. İlk aşama çalışanın kendi yetenekleri, ilgi alanları ve kariyer hedeflerini
değerlendirmesidir. İkinci aşamada kurum, çalışanın yeteneklerini ve potansiyelini
değerlendirir. Bu aşamada çoğunlukla performans değerlendirme sonuçlarından
yararlanılmaktadır. Ayrıca, etkin işletilmesi hâlinde, değerlendirme merkezi de çalışan
hakkında bilgi edinmek için yararlı bir uygulama olabilir. Üçüncü aşamada, kurum içindeki
kariyer seçenekleri ve kariyer imkânları hakkında görüşme ve bilgilendirmeler yapılır.
Dördüncü aşama ise, gerçekçi kariyer hedefleri koymak ve bunları gerçekleştirecek planlar
hazırlamak için kariyer danışmalığı yapılmasıdır (Byars and Rue, 2006: 202).
Kurumlar, bu aşamaları yürütmek üzere, ihtiyaçları ve imkânları dâhilinde farklı
yöntemler benimseyebilirler. Bu yöntemlerin bazılarına aşağıda yer verilmektedir.
İş Rotasyonu; kurumlar tarafından en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışanın
kendi biriminde, farklı işlerde çalıştırılarak eğitim almasıdır. Böylece; çalışan monotonluk
duygusundan kurtulmakta, çalışanın başarılı olabileceği işler daha doğru bir şekilde
belirlenebilmekte ve kişilerin birbirlerini yedeklemeleri sağlanmaktadır (Dündar, 2015: 287).
İş zenginleştirme; çalışanın hâlihazırda bulunduğu pozisyonda kalarak, yüklendiği
görevlerin ve sorumlulukların dikey olarak çeşitlendirilmesi ve genişletilmesidir. Bu
uygulamayla kişi, işin daha büyük bir kısmına hâkim olabilmekte ve kendi işini tasarlayarak
elde ettiği sonuçları görebilmekte, ayrıca farklı deneyimler kazanabilmektedir (Çalış ve Eriş,
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2006: 116). Kurum ise çalışanı farklı sorumluluk düzeylerinde gözlemleyebilme ve üst
pozisyonlar için yetkinliğini sınama imkânı yakalamaktadır.
Kariyer Danışmanlığı; kariyer geliştirme sürecinin farklı aşamalarında
yararlanılabilecek bir uygulamadır. Danışmanlık, kurum içinden, bir insan kaynakları uzmanı
veya ilk kademe yönetici tarafından yürütülebileceği gibi, kurum dışından da sağlanabilir.
Kariyer danışmanlığının ilk kademe yöneticiler tarafından yürütülmesi, çalışanı gözlemleme
imkânına sahip olmaları, kurumu daha iyi tanımaları ve kariyer olanakları hakkında gerçekçi
değerlendirmeler yapabilmeleri açısından daha avantajlı olmaktadır. Diğer taraftan bazı
yöneticiler bu alanda herhangi bir eğitime sahip olmamaları dolayısıyla danışmanlık yapma
konusunda isteksiz davranabilmektedirler. Süreci yürütmek için uzman bir psikolog olmak
gerekmemekle birlikte, insan ilişkileri konusunda yetenekli olan yöneticilerin danışmanlık
sürecinde daha başarılı oldukları görülmektedir (Byars and Rue, 2006: 207).
Koçluk; pekçok farklı anlamda kullanılan ve farklı platformlarda yer alan bir kavramdır.
Kariyer geliştirme alanında bir tanımlama yapmak gerekirse; “Koçluk, örgüt içinde bir grubu
belli bir hedefe ulaşmak için özel ders, konferans, seminer verme yoluyla hedefe hazırlama
tekniğidir.” (Çalık ve Ereş, 2006: 117) Koçluk uygulamasında, hangi alanda koçluk yapılacağı,
kimin yapacağı ve nasıl yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Beceri alanında, belirli
davranış ya da alışkanlıkların geliştirilmesi üzerine veya performans alanında, çalışanın
potansiyel performansını geliştirmek ya da iş gereklerine uygun olarak eksikliklerin giderilmesi
üzerine gerçekleştirilebilir. Süreç, kurum dışından veya kurum içinden bir profesyonel
tarafından yürütülebileceği gibi, çalışanın ilk amirleri dışındaki herhangi bir yönetici de koçluk
görevini üstlenebilir. Koçluğun nasıl yapılacağına ilişkin ise teoride pek çok farklı yaklaşım
(duyarlık, rasyonellik, etkinlik, farkındalık) bulunmaktadır (Segers and Incelıoglu, 2012: 101).
Koçluk yaklaşımı, koçluk yapılacak alan ve çalışanın özellikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir.
Mentorluk; deneyimli ve uzman bir kişinin, bilgi, beceri ve deneyimlerini çalışana
aktarması ve örnek olmasını içeren bir gelişim sürecidir. Kurumun formel bir mentorluk sistemi
bulunması, özellikle işe yeni başlayan ve deneyimsiz kişiler açısından oldukça önemli olmakla
birlikte, çalışanlar kariyerlerinin herhangi bir döneminde, kurum içinden veya dışından,
kendilerine enformel bir mentor da belirleyebilmektedir. Formel mentorluk sistemi, özellikle
kurum kültürünün yerleşmesi ve devamlılığının sağlanması açısından oldukça yararlı bir
uygulamadır (Dündar, 2015: 287-288).
Değerlendirme merkezleri; grup tartışmaları, iş simülasyonları, sunumlar, mülakatlar ve
psikometrik testler uygulanarak adayların değerlendirildiği bir uygulamadır. Süreç genellikle
eğitimli değerlendiriciler tarafından yürütülür ve adayın kişiliği ile ilgili genellemeler
yapmaktan çok, gözlemlenebilir davranışları üzerine odaklanılır. Değerlendirme ölçütleri ise,
söz konusu işe veya işlere ilişkin belirlenmiş olan yetkinlikler doğrultusunda, stratejik
öncelikler dikkate alınarak belirlenir. Bu uygulama, uzun süreli ve yüksek maliyetli
olabilmektedir. Ayrıca değerlendirilen ve değerlendiricinin birbirini tanıyor olması durumunda
birtakım önyargılı değerlendirmelere neden olabilmektedir (Arnold, 1997: 59-61).
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Atölye çalışmaları ve çalışma kitapları; kariyer planlama sürecinde çalışanların
sorumluluk almalarını teşvik eden uygulamalardır. Kariyer çalışma kitapları, bireyin kendisini
tanımasına yardımcı olacak bilgiler ve uygulamalar içermesinin yanı sıra, kariyer imkânları ve
olasılıkları hakkında da bilgi sağlamaktadır. Atölye çalışmaları da benzer amaçlarla, benzer
uygulamalar içermekle birlikte, sosyal etkileşim ve desteğin daha fazla olduğu, eğitimli
kişilerce yönlendirme yapılan bir yöntemdir. Özellikle ilk kademe yöneticilerle yapılan atölye
çalışmalarının daha etkili olduğu, çalışanların kariyerleri ile ilgili tartışma konusunda daha
istekli oldukları ve kontrol edebilecekleri ve edemeyecekleri unsurların netleştirilmesi
noktasında kariyer gelişimlerine katkı sağladığı görülmüştür (Arnold, 1997: 62-63).
Yerleştirme (Outplacement); kurumdan ayrılacak olan çalışanlara yönelik olarak
yürütülen bir dizi uygulamanın genel adıdır. Yerleştirme, bireyin işten ayrılmasından, yeniden
istihdam edildiği süreye kadar devam eden bir bireysel danışmalık sürecidir. Bu süreçte;
psikometrik test uygulamaları, kendi kendini değerlendirme, psikolojik destek, emek piyasası
konusunda bilgilendirme, iş arama yardımı ve ofis imkânları sunma gibi uygulamalar yer
almaktadır. Bu uygulama genellikle vasıflı ve yüksek kademelerde yer alan çalışanlara yönelik
olarak yürütülmektedir (Arnold, 1997: 64).
Kariyer rehberliği; bireylere kendi imkânlarıyla kariyerlerini nasıl yönlendirecekleri
konusunda destek sağlanan bir süreçtir. Kariyer rehberliği basit anlamda çalışanlara tavsiye
verilen ve ne yapmaları gerektiğinin söylendiği veya onların yerine sorunlarının çözüme
kavuşturulduğu bir süreç değildir. Süreç mutlaka profesyonel danışmanlarla da yürütülmek
zorunda değildir. İlk görüşme, mevcut durumun değerlendirilmesi, tercih edilen senaryoların
netleştirilmesi, strateji ve planların geliştirilmesi aşamalarından oluşan uygulama, uzun bir
çalışma süresi gerektirmektedir. Danışman ile çalışan arasında iyi bir uyum sağlanması
durumunda daha etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Uzun ve yoğun bir uygulama
süreci olduğundan aynı zamanda da maliyetli bir yöntemdir (Arnold, 997: 67-70).

7.4.4. Özel Kariyer Grupları ve Kariyer Sorunları
Bireyler çalışma hayatları boyunca, sahip oldukları özellikler, yaşam tarzları veya içinde
bulundukları kariyer evrelerinden kaynaklanan birtakım sorunlarla karşı karşıya
kalabilmektedirler. Kurumlar ise, sahip oldukları insan kaynağını etkin bir şekilde
değerlendirebilmek için, bu kariyer sorunlarını önlemeye veya çözmeye yönelik uygulamalar
geliştirmelidir. Bu sorunlarda bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Cam Tavan Sendromu: Cinsiyetten kaynaklanan bir kariyer sorunu olarak, kadınların
kurumun üst düzey kademelerine ilerlemelerini engelleyen, görülmeyen ve geçilemeyen
engeller bulunmasıdır. Bu durumun, kadınların bireysel özelliklerinden veya
performanslarından değil, sadece kadın olmalarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir
(Dündar, 2016: 293).Yasal platformda ya da yazılı olan kurumsal prosedürlerde kadınların
yönetim kademelerine ilerlemeleri ile ilgili resmî bir sınırlama bulunmamaktadır. Fakat
kurumdan ya da kadın çalışanın kendisinden kaynaklı olarak, bu yönde bir sınırlılık
oluşmaktadır. Kadınlar, evlenme veya çocuk sahibi olmaları durumunda aile içi
sorumluluklarından ötürü kesintili kariyer modeline sahiptirler. Evlenme/çocuk sahibi olmaları
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hâlinde, işe yoğunlaşmaları azalabilmekte veya belirli bir süre çalışma hayatlarına ara
verebilmektedirler. Bu nedenlerle kurumlar kadınları, özellikle kritik yönetim pozisyonlarına,
yükseltme konusunda çekimser davranmakta ya da erkek adayları kadınlara tercih
etmektedirler. Diğer taraftan kadınlar da daha fazla sorumluluk ve mesai gerektirecek olan bu
pozisyonlara yükselmeyi kendileri tercih etmeyebilmektedirler. Bu da resmî bir engel
bulunmamasına karşın, kadınların kurum içinde belirli pozisyonlarda takılı kalmaları ve daha
üst pozisyonlara ilerlememeleri ile sonuçlanmaktadır.
Çift Kariyerli Eşler: Eşlerin her ikisinin de çalışması durumunda ortaya çıkmaktadır.
Aslında cinsiyete bağlı bir kariyer sorunudur. Her iki eş de kendilerine çizdikleri kariyer
yolunda ilerlerken, bazı durumlarda yollar ve özel yaşama ilişkin sorumluluklar çakışabilmekte,
bu durumda da kimin ihtiyaçlarının öncelikli olacağı anlaşmazlığı ortaya çıkabilmektedir.
Coğrafi yer değiştirmeler, aile içi sorumluluklar sorun alanları arasında sayılabilir. Bu sorunu
yaşayan çiftler; aynı kurumda, aynı veya farklı kariyere ya da farklı kurumlarda, benzer veya
farklı kariyerlere sahip olabilmektedirler (Dündar, 2016: 294). Çift kariyerli eşlerde, kariyere
bağlılık oldukça yüksek iken, bu durumdan farklı olarak tanımlayabileceğimiz çift kazançlı
eşlerde kariyere bağlılık daha düşüktür. Bu grup için kariyer, benlik algılarının ayrılmaz bir
parçası olmadığından, karşılıklı olarak daha toleranslı bir yaklaşım sergileyebilmektedirler
(Byars and Rue, 2006: 211).
Ay Işığı Sorunu: Kişinin gelirini artırmak veya ilgi duyduğu başka bir alanda beceri ve
tecrübe kazanmak amacıyla, esas işinin yanı sıra ikinci bir işte daha çalışması durumunda ortaya
çıkmaktadır (Bir öğretmenin, özel ders vermesi veya ayrıca bir dershanede çalışması). Bireyin
her iki işi dengeli bir şekilde yürütememesi hâlinde, hangi işin kariyeri açısından daha önemli
olduğuna dair bir karmaşa yaşayabilmekte, esas işindeki verimi ve kurumuna olan bağlılığı
zayıflayabilmektedir (Dündar, 2016, 294-295).
Beklentilerle Gerçeklerin Uyuşmaması Sorunu: Kariyerin ilk aşamasında, yüksek
beklentilerle işe başlayan kişiler, çalışma hayatının gerçekleriyle karşı karşıya kaldıklarında
birtakım sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu durumu bir tür ilk şok olarak değerlendirebiliriz.
Okul yaşamında staj ya da kısmi süreli çalışmalarla iş yaşamının gerçeklerini kısa süreli de olsa
deneyimlemiş olan kişiler bu süreçte daha az sorunla karşılaşmaktadırlar. Kurumlar ise
çalışanların bu süreci daha sorunsuz geçirmelerini sağlamak için öncelikle işe alım aşamasında
işin kapsamını gerçekçi bir şekilde tanımlamalı ve adaya aktarmalıdır. Ayrıca ilk iş deneyimini
yaşayan çalışanlara daha ilgi çekici ve onları geliştirecek görevler verebilir, örgütsel
sosyalleşme dönemini verimli geçirmelerini sağlayabilir, dönemsel olarak rotasyona tabi
tutabilirler ya da bir mentor ile çalışmaları sağlanabilir (Dessler, 2000: 364-365). Yaşanan ilk
iş deneyimi, bireyin ilerleyen yaşamını ve kariyer başarısını da önemli ölçüde
etkileyebilmektedir (Cascio, 1989: 355).
Kariyer Platosu/Kariyer Düzleşmesi: Bireylerin kariyerlerinin herhangi bir döneminde
(özellikle sürdürme dönemi), ilerleme imkânlarının çok sınırlı olduğu veya durakladığı
durumlarda yaşanan bir sorundur. Kariyer platosu iki nedenden kaynaklanabilmektedir; ilk
neden, kurumsal yapıda çalışanın ilerleyebileceği açık pozisyonun bulunmaması ya da çok
sınırlı olması, ikinci neden ise, açık pozisyonlar bulunmasına karşın çalışanın yetkinlik, beceri
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ya da deneyiminin bu pozisyonlar için yeterli olmamasıdır (Ivancevich, 2010: 448). Her iki
durumda da birey kendini sınırlandırılmış ve engellenmiş hissedecek, ilerleme kaydedemediği
için iş tatmini ve kurumsal bağlılığı zayıflayacaktır. Kariyer düzleşmesi sorununda kurumlara
daha fazla görev düşmektedir. Sorun kurum içindeki kariyer imkânlarından kaynaklanıyor ise;
bu grup çalışanlara uygun pozisyonlar yaratılmaya çalışılmalıdır. Bunun mümkün olmaması
durumunda ise yatay ilerleme ya da transferler bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
bu dönemi daha sorunsuz geçirebilmeleri için çalışanlara kariyer danışmanlığı da sağlanabilir
(Ivancevich, 2010: 449). Sorunun çalışanın üst pozisyonlar için uygun olmamasından
kaynaklanması durumunda ise, bu pozisyonlar için gerekli olan yetkinlikleri kazanması ve
kendisini geliştirmesi için destek sağlanmalıdır.
Gözden Düşme: Özellikle emeklilik dönemi gelen çalışanlar, kurumun artık kendilerini
önemsemediği ve görüşlerine değer verilmediği psikolojisi içine girebilmektedir. Kurumlar
bünyelerindeki emeklilik dönemi gelen çalışanların; ne zaman emekliye ayrılmayı
düşündükleri, bu süreçten nasıl etkilendiklerini belirlemelidir. Kurumlar, bu çalışanların
emeklilik planlarının ne olduğu ve hazırlıklarına kurumun nasıl yardım edebileceği, emekli
olanların ikinci bir kariyer planlayıp planlamadığı, kurumun bu planlarında destek sağlayıp
sağlayamayacağı gibi konularda bilgi edinerek, emekli olacaklara yönelik programlar
geliştirebilirler (Ivancevich, 2010: 450).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kariyer, birey açısından bir meslek ve bu meslekteki ilerlemesinin yanı sıra, bu süreçte
kaydettiği gelişim, elde ettiği tatmin ve sosyal statünün bileşimidir. Bireysel kariyer evreleri;
keşif, kurma, sürdürme ve çözülme olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Her bireyin
kariyer seçimlerini etkileyen farklı unsurlar bulunmakta ve her birey farklı kariyer yaklaşımları
benimsemektedir.
Bireysel kariyer planlama, kariyer geliştirme sürecinin en önemli unsurlarından biridir.
Birey, yeteneklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şeklide tanımlamalı ve mevcut
imkânlar dâhilinde planlama yapmalıdır. Oluşturulacak planların ve konulacak hedeflerin
uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Birey ile kurum ihtiyaçlarını uyumlaştırmayı amaçlayan kariyer geliştirme sistemi,
insan kaynakları süreçleri açısından merkezi bir konuma sahiptir. Kariyer geliştirme sistemi
kurulurken öncelikle kapsamının doğru bir şeklide belirlenmesi gerekmektedir. Bireysel kariyer
planlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında çalışanlara destek sağlanmalıdır. Kurum
içinde uygun kariyer imkânları yaratılmalı ve duyurulmalıdır. Kariyer geliştirme sürecinde
yaralanılacak uygulama ve destek yöntemleri doğru ve ihtiyaca uygun olarak belirlenmelidir.
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Uygulamalar
Bayan A, üniversiteden mezun olduktan sonra mühendis olarak, metal sektöründe
faaliyet gösteren X firmasında çalışmaya başlamıştır. Firmanın, 150 işçinin çalıştırıldığı üretim
bölümünde, üretim süreçlerinin denetimini yapmak üzere işe alınmıştır. İşe alım sürecinde,
yapacağı işin içeriği ve kapsamı hakkında kendisine ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmamıştır.
Üniversite döneminde yapmış olduğu zorunlu stajlar dışında herhangi bir iş tecrübesine sahip
değildir. Yaklaşık bir yıldır firmada çalışmaktadır ve üç ay önce de satış pazarlama alanında
yüksek lisans eğitimi almaya başlamıştır. Bayan A, oldukça enerjik, dışa dönük, pratik ve
çözüm odaklı bir yaklaşıma sahip, titiz ve dikkatli bir kişidir.
Büyük bir hevesle başladığı işinde ilk aylarda oldukça sıkıntı yaşamıştır. Özellikle
fabrikanın gürültülü ve kirli ortamına alışmakta zorlanmış, yaptığı işin rutin ve tekrarlardan
oluşan yapısı onu sıkmaya başlamıştır. Üretim süreciyle ilgili yaptığı öneriler dikkate
alınmamış, daha fazla deneyim kazanması gerektiği söylenmiştir. İşten ayrılmayı düşündüğü
bir dönemde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Çalışanlarının gelişimine önem veren firma
kendisine haftada iki gün eğitimine devam edebilmesi için izin vermiştir. Bu durum biraz
rahatlamasını sağlamıştır. Yeni şeyler öğrenmek ona büyük bir keyif verdiğinden, eğitimine
oldukça yoğunlaşmıştır. Hatta firmada bulunduğu günlerde dahi, zaman buldukça derslerine
çalışmaktadır. Bu durum yöneticilerinin dikkatinden kaçmamasına rağmen herhangi bir
müdahalede bulunmamışlardır.
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Uygulama Soruları
1) Bayan A ne tür kariyer sorunları yaşamaktadır? Nedenleri ile tartışınız.
2) Kurumun kariyer yönetimine ilişkin yapmış olduğu hatalar var mıdır?
3) Bayan A nasıl bir kariyer planlaması yapmalıdır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir?
a) Duraklama
b) Keşif
c) Çözülme
d) Kurma
e) Sürdürme
2) Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetimi uygulamalarından biri değildir?
a) İşten çıkarma
b) Eğitim
c) Örgütsel
d) Terfi
e) İşe alma
3)
I. Beceri eşleştirmeleri
II. Değerleme merkezleri
III. İç iş atölyeleri
IV. Yedekleme planları
Yukarıdakilerden hangileri kariyer geliştirme araçlarıdır?
a) II, III
b) IV, I
c) II, IV
d) I, II
e) I, II

242

4) Aşağıdakilerden hangisi kariyer çıpalarından biri değildir?
a) Yükselme/İlerleme
b) Otonomi/Özerklik
c) Güvenlik/İstikrar
d) Saf Meydan Okuma
e) Teknik/Fonksiyonel
5) Aşağıdakilerden hangisi çok yönlü kariyer yaklaşımının özelliklerinden biri
değildir?
a) Yatay yer değiştirmeler hâkimdir.
b) Kariyer sorumluluğu kurumlardadır.
c) Sarmal ve geçici kariyer tarzları hâkimdir.
d) Kariyer hedefi psikolojik tatmindir.
e) Çalışanlar birden fazla alanda deneyim ve uzmanlık kazanmaktadır.
6) Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?
a) Planların hazırlanması
b) Planların uygulanması
c) kişinin kendini değerlendirmesi
d) Destek noktalarının belirlenmesi
e) Hedeflerin belirlenmesi
7) Kariyer ilerleme sistemlerinden elmas modelinin uygun olduğu örgüt yapısı
hangisidir?
a) Hiyerarşik örgütler
b) Yalın örgütler
c) Karmaşık Örgütler
d) Kademeli örgütler
e) Matriks örgütler
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8) Aşağıdakilerden hangisi
sorumluluklarından biri değildir?

kariyer

geliştirme

sisteminde

yöneticilerin

a) Çalışanlara kurum içinde kariyer imkânları yaratmalıdırlar.
b) Çalışan ile kurum arasında aracı bir pozisyona sahiptirler.
c) Çalışanlara kariyer planlarının hazırlanmasında destek sağlamalıdırlar.
d) Çalışanlara kariyer planlarını uygulamalarında destek sağlamalıdırlar.
e) Kariyer geliştirme uygulamalarının pek çoğunda görev alırlar.
9)
I. Kurum dışından uzman bir koç
II. Çalışanın kendi yöneticisi
III. Çalışanın kendi yöneticisi dışında bir başka yönetici
IV. Çalışma arkadaşları
Yukarıdakilerden hangileri koçluk sürecinde görev alabilir?
a) I, II, III
b) I, III
c) I, III
d) I, IV
e) II, III
10) Aşağıdakilerden hangisi kariyer dönemine ilişkin bir kariyer sorunudur?
a) Ay ışığı
b) Kariyer düzleşmesi
c) Cam tavan sendromu
d) Teknik personelin kariyeri
e) Cam merdiven sendromu
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b, 6) d, 7) e, 8) a, 9) b, 10) b
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8. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, performans yönetim sistemi tanımlanmakta, kullanım alanları ve yararları
anlatılmaktadır.
Performans yönetim sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan performans
değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği ve değerlendirme sistemi oluşturulurken dikkat
edilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır. Performans kriterleri/standartları,
değerlendiricilerin seçimi, değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme hataları aktarılmaktadır.
Performansın planlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden oluşan performans
yönetim sistemine ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler paylaşılmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletme ve birey açısından performansın değerlendirilmesi neden önemlidir?
2) Sadece performansın değerlendirilmesi yeterli midir?
3) Performans değerlendirme hatalarını nasıl en aza indirebiliriz?
4) Her kurumun kendine özgü bir performans değerlendirme sistemi oluşturması
gerekli midir?
5) Performans yönetim sisteminde kritik noktalar nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme
sistemini oluşturan unsurlar
ve sistemin kurulumu
hakkında bilgi edinilecek

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme
sonuçlarının kullanım
alanlarına ilişkin genel bilgi
sahibi olunacak.
Performans yönetimi
yaklaşımının yararları ve
performansın
geliştirilmesinin önemi
kavranacak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Farklı performans değerlendirme
yaklaşımları konusunda
okumalar yapılabilir.
Kurum uygulamalarına yönelik
araştırmalar yapılabilir.

Okuyarak elde edilen bilgiler,
kurum uygulamalarına yönelik
araştırmalar yapılarak
pekiştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 Performans Değerlendirme: Çalışanın belirli bir dönemdeki fiili başarısı ile
geleceğe dönük gelişme potansiyelinin belirlenmeye çalışıldığı bir süreçtir.
 Performans Yönetimi: Performansın
geliştirilmesini içeren bütüncül bir sistemdir.

planlanması,

değerlendirilmesi

ve

 Performans Kriterleri: Çalışanın performansının hangi boyutlarda ve neye göre
değerlendirileceğini gösteren ölçütlerdir.
 Performans Standartları: Çalışanın performansının karşılaştırıldığı, işin ne kadar iyi
yerine getirilmesi gerektiğini tanımlayan yazılı ifadeler, çalışandan beklenilen performans
düzeyini belirleyen ölçütlerdir.
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Giriş
Günümüz iş yaşamında, çalışanların performans düzeyi, kurumsal performansın en
önemli belirleyicilerinden biridir. Dolayısıyla, çalışanların performanslarının ölçülmesi ve
geliştirilmesi işletmeler açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çalışan açısından ise, hem
yaptığı işe ilişkin geri besleme sağlanması, hem de insan kaynakları alanındaki karar alma
süreçlerinde objektif bir dayanak teşkil etmesi yönünden yararlı olmaktadır.
Kurum ve çalışanlar açısından bu denli önemli olan performans değerlendirme sistemi
kurulurken oldukça titiz davranılmalı; örgüt yapısı ve kültürü, çalışan profili, işlerin özellikleri
ve sistemin kullanım amaçları dikkate alınarak etkin bir yapı oluşturulmaya çalışılmalıdır.
Uzun yıllardır, insan kaynakları süreçlerinin pek çoğunda bir girdi olarak kullanılan
performans değerlendirme uygulamaları yetersiz görülmeye başlanmış ve performans
değerlendirmeyi bütünsel bir yapı içinde ele alma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda,
performansın planlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini kapsayan performans
yönetimi yaklaşımı benimsenmeye başlanmıştır.
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8.1. Performans Değerlendirme Kavramı ve Performans Yönetim
Sistemi
Performans; çalışanın, işi kapsamındaki görevleri başarma düzeyi ile ilgili bir kavramdır
ve yapmakta olduğu işin gereklerini ne kadar iyi karşıladığını göstermektedir. Zaman zaman
“çaba”, “gayret” gibi kavramlarla karıştırılsa da performansın sonuçlar üzerinden ölçüldüğünü
unutmamak gerekir (Byars, 2006: 222). Performans değerlendirme ise çalışanın belirli bir
dönemde sergilemiş olduğu performansın birtakım özel yöntemlerle ölçülmesi anlamına
gelmektedir. Yakın dönemlere kadar pek çok kurum performans değerlendirmeyi tek boyutlu
bir araç olarak uygulamıştır. Fakat performans değerlendirme, bütünsel bir sistem içinde ele
alınmadığı zaman birtakım sorunlara yol açmakta, kurumsal ya da bireysel ihtiyaç ve
beklentileri karşılayamamaktadır (Barutçugil, 2002: 177). Bu doğrultuda günümüz kurumları
performans yönetimi yaklaşımını benimsemeye başlamışlardır. Performans yönetimi, bütüncül
bir sistem olarak performansın planlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini
içermektedir.

8.2. Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları ve Yararları
Performans yönetim sistemi, ücret / ödül yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim gibi, pek
çok insan kaynakları fonksiyonu ile ilişkili olan merkezî bir sistemdir. Farklı kullanım alanları
bulunan sistem; çalışanlar, yöneticiler ve kurumun beklentileri doğrultusunda, çeşitli yararlar
da sağlamaktadır.

8.2.1. Performans Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları
Performans yönetim sisteminin işletmelerde pek çok farklı kullanım alanı
bulunmaktadır. Kurumlar stratejik planlama çerçevesinde ileri dönemlere ilişkin amaç ve genel
hedeflerini alt kademelere yaygınlaştırırken performans değerlendirme sistemini
kullanabilirler. Bireysel hedeflere dayalı bir performans değerlendirme sisteminde, belirlenen
hedefler, kurumun genel hedeflerine uyumlu olacak ve bu hedeflerin gerçekleşmesine katkı
sağlayacaktır. Performans yönetim sisteminin diğer bir kullanım alanı ise ücret ve ödül
yönetimidir. Ücret, maaş, prim vb. parasal ödüllerin belirlenmesinde performans değerlendirme
sonuçlarından yararlanılması, çalışanlar açısından motive edici olmakta, işletme açısından ise
karar süreçlerinde objektif bir ölçüt sunmaktadır. Kariyer geliştirme sistemi de performans
yönetim sistemi ile yakından ilişkilidir. Çalışanların yetkinliklerinin ve iş performanslarının
değerlendirilmesi, eğitim programlarına tabi tutularak geliştirilmesi gibi ortak alanların
bulunmasının yanı sıra, tefi, transfer veya rotasyon kararlarında, performans yönetim sisteminin
sonuçları, kariyer geliştirme sistemi için önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır (Uyargil,
1994: 4-7). Performans yönetim sisteminin bir başka kullanım alanı da eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesidir. Çalışanın performansı değerlendirilirken, zayıf olduğu ve geliştirmesi gereken
yönleri görüleceğinden, bu doğrultuda alması gereken eğitimler de belirlenmiş olacaktır. Son
olarak, işten çıkarma kararlarında, performans değerlendirme sonuçlarından
yararlanılabilmektedir. Fakat bu kullanım alanında, hem etik hem de hukuki açıdan sorun
yaşanmaması için dikkatli davranılması gerekmektedir. Performans düzeyi yetersiz bulunan
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çalışana, öncelikle yetersiz olduğu alanlarda performansını geliştirebilmesi için belirli bir süre
tanınmalı ve bu sürede kurum, ihtiyaç duyulan eğitimler başta olmak üzere, çeşitli yöntemlerle
çalışanın gelişimine destek sağlamalıdır. Bu süreç sonunda çalışan hâlâ zayıf bir performans
sergiliyor ise işten çıkarma kararı uygulanabilir.
Görüldüğü üzere, oldukça çeşitli kullanım alanı bulunan performans yönetim sistemi,
kurum tarafından bu alanlardan herhangi biri, birkaçı veya tümünü kapsayacak biçimde
kurgulanabilir. Bu amaçla kurumlar öncelikle amaçlarını, sistemden beklentilerini ve kullanım
alanlarını belirlemeli, sonrasında performans yönetim sistemini oluşturmalıdırlar. Böylece daha
etkin bir sistem oluşturulurken gereksiz uygulamalar da sürece dâhil edilmemiş olacaktır.

8.2.2. Performans Yönetim Sisteminin Yararları
Performans yönetim siteminin yararlarından bahsetmeden önce kısaca, tarafların
(çalışanlar, yöneticiler ve kurum) sistemden beklentilerini belirtmek daha yaralı olacaktır.
Öncelikle çalışanlar yani performansları değerlendirilenler; sürece katılmayı ve katkıda
bulunmayı isterler; değerlendirme sonuçlarına ilişkin olarak yöneticileri ile görüş birliğine
varmayı isterler; yetersiz oldukları ve geliştirmeleri gereken alanlarda yöneticinin destek
sağlamasını ve birtakım imkânlar yaratmasını beklerler; değerlendirme sonuçları ile kurumun
ödül sistemi arasındaki ilişkiyi net bir biçimde görmeyi isterler. Yöneticiler ise astlarının kurum
hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak için performans yönetim sistemini bir araç
olarak kullanabilmeyi isterler; performansa ilişkin sorunları erken teşhis edebilme imkânı elde
etmeyi isterler; astlarına adil ve eşit davranabilmek için sistemin bazı esneklikler tanımasını
isterler; astlarının eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi ve bu ihtiyaçlarının
karşılanmasını beklerler (Uyargil, 1994: 19-23). Kurum, çalışanların, kurumun stratejik amaç
ve hedefleriyle uyumlu bir performans göstermesini, insan kaynakları birimi ise, performans
yönetim sisteminin, kariyer yönetimi, eğitim planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi fonksiyonlar
ile uyumlu bir biçimde yürütülebilmesini istemektedir.
Performans yönetim sistemi, birer değerlendirici olarak yöneticiler, performansı
değerlendirilen çalışanlar ve kurum açısından pek çok yarar sağlamaktadır. Doğru bir şekilde
kurgulanmış ve etkin bir şekilde uygulanan bir performans yönetim sisteminde:
Yöneticiler; astlarının ve birimin performansını, güçlü ve zayıf yönlerini objektif
ölçütlere göre değerlendirme ve geliştirme imkânı sağlar; astlarını değerlendirirken kendi güçlü
ve zayıf yönlerini de tanırlar; astlarına ilişkin edindikleri bilgiler yetki devri yapmalarını
kolaylaştırır; astları ile aralarındaki iletişim kuvvetlenir, ilişkiler gelişir (Uyargil, 1994: 9).
Çalışanlar; kendilerinden neler beklendiğini ve performanslarının nasıl görüldüğünü
öğrenirler, güçlü ve zayıf yönlerini tanırlar, kurum ve birim içinde üstlendikleri rol ve
sorumluluklarını daha iyi anlarlar, iş tatmini ve motivasyonları artar, kendine güven duyguları
gelişir (Uyargil, 1994: 10).
Kurum; eğitim, terfi, transfer, ücretlendirme/ödüllendirme, işten çıkarma gibi pek çok
karar alma sürecinde objektif bir dayanak sağlar; genel performans düzeyini yükseltir,
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karlılığını artırır; çalışanlarının gelişim potansiyellerini doğru bir şekilde belirleyebilir; adil ve
güvenilir bir çalışma ortamına kavuşur.

8.3. Performans Değerlendirme Sistemi
Performans değerlendirme, bireyin belirli bir dönemdeki fiilî başarısı ile geleceğe dönük
gelişme potansiyelinin belirlenmeye çalışıldığı bir süreçtir. Bireyin ne yaptığı ve neler
yapabileceği üzerine odaklanılmaktadır. Etkili bir performans değerlendirme sistemi, uygunluk,
duyarlılık, güvenilirlik, kabul edilebilirlik ve uygulanabilirlik gibi birtakım özelliklere sahip
olmalıdır. Uygunluk; performans standartları ile örgütsel hedefler ve iş analizlerinde yer alan
kritik başarı faktörleri arasında uygunluk olmasıdır. Duyarlılık; sistemin etkili ve etkili olmayan
performansları ayırt edebilme becerisidir. Güvenilirlik; değerlendirmelerin tutarlı olması ve
değerlendiriciye göre farklılaşmamasıdır. Kabul edilebilirlik; kullanıcıların sistemi destekliyor
olmasıdır. Uygulanabilirlik ise sistemin karmaşıklıktan uzak, yöneticiler ve çalışanlar açısından
kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasıdır (Cascio, 1989: 312-314). Bu özellikleri dikkate
alarak her kurum kendisine özgü bir sistem kurgulayacaktır. Sistem oluşturulurken şu sorulara
cevap verilmelidir:
Kim değerlendirecek?: Amirler, kişinin kendisi, iş arkadaşları (eşitler), astlar,
müşteriler.
Kimi değerlendirecek?: Astlarını, iş arkadaşlarını, üstlerini.
Ne amaçla değerlendirecek?: Ücretlendirme, eğitim, terfi, nakil vb.
Ne zaman değerlendirecek?: Değerlendirme dönemleri sonunda veya süreç içinde.
Neye göre değerlendirecek?: Performans kriterleri, performans standartları.
Nasıl değerlendirecek?: Kişilerarası karşılaştırma, ortak ya da bireysel performans
standartları.
Bu sorular çerçevesinde, ilerleyen bölümlerde her bir aşama tek tek ele alınarak
değerlendirilmektedir.

8.3.1. Değerlendirmede
Belirlenmesi

Kullanılacak

Kriter

ve

Standartların

Başarılı bir performans değerlendirme sistemi için öncelikle, değerlendirmede
kullanılacak kriter ve standartların doğru, açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Kriter ve standartlar, değerlendirmelerin objektif bir temele dayanması ve tarafların
değerlendirmeleri kabul edilebilir bulması açısından önem arz etmektedir. Değerlendirmelerin
geçerli ve güvenilir olması için kriter ve standartlar, işe ilişkin gerekli ve önemli özellikleri
kapsamalıdır.
Ayrıca performans ölçütlerinin, hukuki açıdan geçerli kabul edilebilmesi için de
değerlendirmede kullanılan kriter/standartların işe ilişkin ve söz konusu iş için kritik öneme
sahip olması gerekmektedir (Schuler and Huber, 1990: 194).
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8.3.1.1. Performans Kriterleri
Performans kriterleri, çalışanın performansının hangi boyutlarda ve hangi ölçütlere göre
değerlendirileceğini göstermektedir ve doğru bir şekilde belirlenmeleri, yapılacak
değerlendirmelerin geçerli ve güvenilir olması açısından oldukça önemlidir. Kriterler öncelikle
yapılan iş ile ilişkili olmalıdır. İş açısından gerekli ve önemli olan noktalar, iş analizleri/iş
tanımları/iş gerekleri incelenerek belirlenebilir. Ayrıca gerçekçi kriterler belirleyebilmek için,
ilgili çalışan ile görüşmeler yapılarak, işe ilişkin ayrıntılar öğrenilebilir. Bu doğrultuda kriterleri
belirlerken bazı noktalara da dikkat etmek gerekmektedir. Seçilecek kriterler; işin yapılmasında
gerekli ve işteki başarı ya da başarısızlıklarla ilişkili olmalıdır; değerlendirici tarafından
gözlemlenebilmeli ve objektif bir şekilde değerlendirilebilmelidir; değerlendirilen tarafından
işle ilgili ve gerekli olarak algılanmalıdır; birbirleriyle çakışmamalı ve aynı özellikleri mükerrer
olarak ölçmemelidir (Uyargil, 1994: 25-27).
Performans kriterleri kapsamları açısından üç grupta toplanabilir:
Kişilik özelliklerine ilişkin kriterler; işin yapılışında gerekli olan kişilik
özelliklerinden oluşmaktadır (Yaratıcılık, analitik düşünebilme, ikna kabiliyeti vb.).
Performansa ilişkin kriterler; işin yapılışına ilişkin performansı belirleyen
özelliklerden oluşmaktadır (Bilgi-beceri düzeyi, iş kalitesi, astlarını geliştirme vb.).
İş çıktılarına ilişkin kriterler; iş sonuçları ve hedeflerin gerçekleşme düzeyini
içermektedir (Satılan ürün miktarı/tutarı, hatalı ürün sayısı, ciro vb.).
Kişilik özelliklerine ilişkin kriterler, daha soyut ve değerlendiricilerin algılarına göre
değişebilir olduğundan değerlendirme güçlüğü yaratmakta ve değerlendirme hatalarına neden
olabilmekteyken, performans ve iş çıktılarına ilişkin kriterler daha objektif değerlendirme
yapabilme imkânı sunmaktadır (Uyargil, 1994: 26)
Değerlendirmelerin geçerlilik ve güvenilirliği açısından, performansın belirlenmesinde
birden fazla kriterin kullanılması esastır. Kriterler, işin tüm boyutlarını kapsayacak şekilde
belirlenmeli, ancak iş açısından çok da gerekli olmayan kriterleri kapsama dâhil ederek sistemin
karmaşık bir yapıya dönüşmesine neden olunmamalıdır. Her iş için gerekli olan özellikler
birbirinden farklı olduğundan, bu işlere ilişkin performans kriterleri de birbirinden farklı olarak
belirlenmeli ya da ortak kriterler kullanılacak ise kriterlere, farklı katsayılar verilerek işlere göre
farklılaştırılmalıdır (Uyargil, 1994: 28).

8.3.1.2. Performans Standartları
Performans standartları; çalışanın performansının karşılaştırıldığı, işin ne kadar iyi
yerine getirilmesi gerektiğini tanımlayan yazılı ifadeler, çalışandan beklenilen performans
düzeyini belirleyen ölçütlerdir. Örneğin, yaygın olarak kullanılan beşli değerlendirme
skalalarında performans standartları şu şekilde oluşturulabilir (Barutçugil, 2002: 141-142):
(5) Mükemmel: Beklentileri fazlasıyla aşan ve tutarlı bir biçimde başarılı olan.
256

(4) Beklentileri aşıyor: Performans sürekli olarak beklentilerin üstünde.
(3) Yeterli performans: Performans tutarlı bir biçimde beklentileri karşılıyor ve bazen
aşıyor.
(2) İyileştirme gerekli: Performans tutarlı olarak beklentileri karşılamıyor.
(1) Yetersiz: Performans sürekli olarak beklentilerin gerisinde kalıyor.
Kalitatif ya da kantitatif içerikli olabilen standartlar, açık, net ve anlaşılır bir şekilde
tanımlanmalı; gerçekçi, ölçülebilir ve kurumsal amaçlarla uyumlu olmalıdır. Standartlar
yöneticiler tarafından belirlenebileceği gibi, çalışanla birlikte de geliştirilebilir. Bu aşamada
çalışanın katılımının sağlanması, değerlendirme sürecinin etkinliği açısından yararlı olmaktadır
(Barutçugil, 2002: 142-147).

8.3.2. Değerlendiricilerin Belirlenmesi
Performans değerlendirme sisteminde, değerlendiricilerin belirlenmesi, sistemin
başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Değerlendirme sürecinde; ilk
amir, kişinin kendisi (öz değerlendirme), iş arkadaşları (eşitler), astlar ya da müşteriler birer
değerlendirici olarak yer alabilir. Sisteme hangi değerlendiricilerin dâhil edileceği ise, kurumun
performans yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, kurum kültürü, çalışma biçimleri ve personel
yönetimi ilkeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Seçilecek değerlendiricilerin
değerlendireceği çalışanın yaptığı işi ve sorumluluklarını bilmesi, kurumu tanıması ve
değerlendirme yapabilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan öncelikle
değerlendiricilerin çalışanı hangi yönlerden değerlendireceği belirlenmeli ve
sınırlandırılmalıdır. Bu sınırlandırma, değerlendiricinin hangi performans boyutlarını
değerlendirebilme yetkinliğine sahip olduğu ve bu boyutları gözlemleme imkânı olup
olmadığına göre yapılmalıdır. Örneğin, sınırlı bilgi, birikim ve deneyime sahip olan bir astın,
üstünün iş çıktılarını doğru bir şekilde değerlendirmesi veya çalışanı her açıdan gözlemleme
imkânı bulunmayan müşterilerin çalışanın yönetim becerilerini değerlendirmesi hatalı sonuçlar
verecektir. Ayrıca değerlendiriciler, performans kriterleri, standartları ve değerlendirme
sırasında dikkat etmeleri ve kaçınmaları gereken durumlar konusunda bilgilendirilmeli ve
gerekli ise yetkinlik kazanmaları açısından eğitim almaları sağlanmalıdır.
İlk Amir
Performans değerlendirme sistemlerinde her çalışanın bağlı bulunduğu yönetici
tarafından değerlendirilmesi en yaygın uygulamalardan biridir. İlk amir, çalışanı yakından
gözlemleme imkânına sahip olduğundan, işe ilişkin gerçek performansını en iyi
değerlendirebilecek olan kişidir. Ayrıca çalışanın performansını birimin ve kurumun hedefleri
ile ilişkilendirebilme yetkinliğine sahip olması ve ödül mekanizmalarının işletilmesinden
sorumlu olması da yine değerlendirici olarak ilk amirin tercih edilmesinde etkili olmaktadır
(Cascio, 1989: 318). Diğer taraftan ilk amirin değerlendirici olması, ödül/ceza mekanizmalarını
işletme gücü nedeniyle, çalışanın kendisini tehdit altında hissetmesine ya da değerlendirmenin
genellikle tek taraflı bir süreç olmasından ötürü çalışanın savunmaya çekilmesine neden
olabilmektedir (Schuler and Huber, 1990: 196).
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Kişinin Kendisi
Performans değerlendirme sürecinde, çalışanın kendi de bir değerlendirici olarak yer
alabilir. Özellikle hedeflere dayalı bir performans değerlendirme sisteminde, çalışanın
değerlendirme sürecine katılımı, motivasyonunu yükseltmekte ve performans görüşmelerinde,
değerlendirmeler karşısında savunmaya çekilmesini engellemektedir (Cascio, 1989: 319).
Diğer taraftan performans değerlendirmenin ortak kriter ve standartlara göre yapıldığı
sistemlerde, kişinin kendi kendini değerlendirmesi birtakım sorunlar doğurabileceğinden
dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır (Uyargil, 1994: 33). Bu tür sistemlerde çalışan, performansını
olduğundan daha düşük veya daha yüksek değerlendirme eğilimi gösterebilir.
İş Arkadaşları (Eşitler)
Bazı meslek ve çalışma alanlarında (öğretmenler, kurum dışı pazarlama elemanları,
denetim elemanları vb.), ilk amirin çalışanın performansını gözlemleme imkânları sınırlı
olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişi ile yakın ya da birebir çalışan iş arkadaşları
değerlendirme yapabilme açısından daha avantajlı bir konumdadır (Cascio, 1989: 319). İş
arkadaşlarının genellikle geçerli ve güvenilir değerlendirmeler yaptıkları, fakat kendilerinden
sıralama yapmaları beklendiğinde subjektif davranabildikleri gözlemlenmiştir (Uyargil: 994:
34). Kurum kültürünün takım çalışmasına ve katılımına dayalı olduğu örgütlerde, iş
arkadaşlarının değerlendirmeleri de yararlı olmaktadır (Schuler and Huber, 1990: 197).
Astlar
Çalışanın astları tarafından nasıl görüldüğünün belirlenmesi açısından oldukça yararlı
olmasına karşın, üstler genellikle astları tarafından değerlendirilmekten hoşlanmamaktadırlar.
Astların değerlendirici olarak yer aldıkları sistemlerde belirli noktalara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Öncelikle astlar değerlendirme yapma konusunda eğitilmeli, üstler ise bu
değerlendirmelerin kendileri açısından yararlı olacağına ikna edilmelidir. Ayrıca astların
değerlendirme yapacağı kriterler de dikkatle belirlenmeli, bilgi ve beceri içeren kriterler
değerlendirme kapsamına alınmamalıdır (Uyargil, 1994: 34-35). Diğer taraftan astlarını
yetiştirme, iletişim, liderlik, planlama ve organize etme gibi birtakım kriterler açısından astların
yapacağı değerlendirmeler yönetici veya üstün gelişimi açısından önemli katkı sağlamaktadır
(Cascio, 1989: 319).
Müşteriler
Müşterilerin amaç ve bakış açıları kurumun temel amaçları ile örtüşmese de müşteriler
çalışanı farklı bir açıdan görebilmekte, hizmet kalitesi, müşteri duyarlılığı, tutum ve beceri
yeterliliği gibi konularda etkin ve güvenilir değerlendirme yapabilmektedirler. Çalışanın
performansına ilişkin veriler, belirli aralıklarla müşteriler ile yapılan mülakatlar, anketler veya
telefon görüşmeleri yoluyla elde edilebilir (Barutçugil, 2002: 201).
Kurumlar, performans değerlendirme sistemlerini kurgularken pek çok değişkeni
dikkate alarak yukarıda yer verilen değerlendiricilerden birini, birkaçını veya tümünü sisteme
dâhil edebilirler. Kişinin performansına ilişkin verilerin mümkün olduğunca çeşitli kaynaktan
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toplanması, bireysel değerlendirme farklılıklarını minimize ederek performansın daha güvenilir
bir şekilde belirlenmesini sağlayacaktır.

8.3.3. Performans Değerlendirme Yöntemleri
Kişilerin performansını belirlemek için geliştirilmiş pek çok yöntem bulunmaktadır.
Bazı yöntemler, performans değerlendirme uygulamalarının ilk dönemlerinde kullanılan ve
günümüz kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak yöntemlerdir. Günümüzde kurumlar,
değerlendirmeyi pek çok amaca yönelik olarak yapmakta ve performans değerlendirme
sonuçlarını birer girdi olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla kurum, tercih edeceği yöntemi,
amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelidir.

8.3.3.1. Kişilerarası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım
Bu yaklaşımda kişiler birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Performans
değerlendirmenin terfi veya ödüllendirme kararı almaya yönelik olarak yapıldığı durumlarda
kullanılan yöntemleri içerir.
Birbirinin Yerini Alma-Alternatif Sıralama Yöntemi: Bu yöntemde performansları
değerlendirilecek kişiler, her bir özellik için en yüksek performans gösteren kişiden, en düşük
performans gösteren kişiye doğru sıralanır. Hazırlanan sıralama listesine öncelikle en başarılı
olan ve en başarısız olan yazılır, daha sonra bir sonraki başarılı ve başarısız yazılır ve bu şekilde
devam edilerek tüm çalışanlar sıralanmış olur (Dessler, 2000: 326).
İkili Karşılaştırma Yöntemi: Bu yöntemde her bir özellik için ayrı ayrı hazırlanan
çizelgelerde, çalışanlar birbirleriyle eşleştirilerek performans düzeyleri açısından
karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, en fazla olumlu değerlendirme alan
çalışan belirlenir (Dessler, 2000: 327). Beş kişiden oluşan bir birim için yapılan ikili
karşılaştırma çizelgesine aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 8.1: İkili Karşılaştırma Çizelgesi
İŞ KALİTESİ
Ka
rşılaştırılan
Personel

YARATICILIK

Değerlendirilen Personel
A

A

Değerlendirilen Personel

B

C

D

Ka
rşılaştırılan
E Personel

+

+

-

-

A

-

-

-

B

+

+

-

C

+

+

+

D

+

-

+

E

+

-

-

B

-

C

-

+

D

+

+

-

E

+

+

+

-

A

B

C

D

E

-

-

-

-

-

+

+

-

+
-

+

Kaynak: GaryDessler, Human Resources Management, Prentice-Hall International Inc.
New Jersey, 2000: 328
Çizelgede; iş kalitesi açısından “B” kişisinin, yaratıcılık açısından ise “A” kişisinin en
yüksek derecelendirmeye sahip olduğu görülmektedir.
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Zorunlu Dağılım Yöntemi: Bu yöntemde çalışanların performansları karşılaştırılarak,
belirli yüzde oranlarına göre, farklı performans düzeylerine dağıtılmaktadır. Yüzdelik dağılım
farklı oranlara göre yapılabilmektedir. Örneğin, %20’nin beklentilerin üzerinde performans
gösterdiği, %60’ın beklentileri karşıladığı, %20’nin ise beklentilerin altında performans
sergilediği biçiminde olabileceği gibi (Barutçugil, 2002: 195); %15 yüksek performans, %20
yüksek-ortalama performans, %30 ortalama performans, %20 düşük-ortalama performans, %15
düşük performans biçiminde de olabilir (Dessler, 2000: 327). Bu yöntemde, çalışanların
performans düzeyleri arasındaki farklılıklar açık ve net bir şekilde belirlenemediğinden,
performans değerlendirmenin ücretlendirme amaçlı yapıldığı durumlarda kullanılması sakıncalı
olabilmektedir (Uyargil, 1994: 40).

8.3.3.2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım
Bu yaklaşımda, diğer çalışanların performansından bağımsız olarak, her çalışanın
performansı, kendi iş tanımı kapsamındaki görev ve sorumlulukları çerçevesinde
değerlendirilir. Ortak kriter ve standartlar, tüm çalışanlar için geçerli olacak şekilde
belirlenebileceği gibi, belirli iş grupları için geçerli olacak şekilde de belirlenebilir (Barutçugil,
2002: 190).
Değerlendirme Skalalarını İçeren Yöntemler: Günümüzde, performans
değerlendirme sürecinde sıklıkla kullanılan değerlendirme yöntemlerinden biridir. Özellikle,
çalışanların performanslarının çeşitli kriterler açısından bir skala ile ölçüldüğü, geleneksel
değerlendirme skalaları, en sık kullanılan yöntemdir. Değerlendirici hatalarına oldukça açık
olan bu yöntem, uygulama kolaylığı ve sonuçların puanlarla ifade edilebilmesi dolayısıyla,
insan kaynakları yönetimi sürecinin pek çok alanında kullanım imkânı yaratması açısından yine
de tercih edilmektedir. Bu yöntemde hataların en aza indirilmesi için değerlendirme kriterleri
işin gereklerine uygun, değerlendiriciler açısından gözlemlenebilir, somut, açık ve anlaşılabilir
olmalı; kriterler arasında çakışma olmamalıdır. Ayrıca kullanılacak skalaların aralıkları da
sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Skalaların aralık sayısı
arttıkça, değerlendirme yapmanın zorlaştığı ve güvenilirliğin düştüğü gözlemlenmektedir.
Değerlendiriciler 7’den fazla aralığı olan skalalarda, dereceler arasındaki farklılığı tam ve net
bir şekilde belirleyememekte, kişisel değerlendirme farklılıkları yoğunlaşmaktadır (Uyargil,
1994: 41-45).
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Tablo 8.2: Geleneksel Değerlendirme Skalası Örnekleri
Yüksek

Kalite

Kalite

1

2

3

Düşük

X

5

4

3

2

1

Olağanüstü
yüksek kalitede
işçilik

Yapılan işin
kalitesi genellikle
üstün

İş için ortalama
düzeyde kalite

Kalite
dalgalanmalar
gösteriyor

Kalite nadiren
tatminkâr

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

x

Kalite
Yetersiz

Ortanın altı

Orta

Ortanın üstü

Mükemmel

Kaynak: Cavide Uyargil, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, İ.Ü. İşletme
Fakültesi Yayını, Yayın No: 262, İstanbul, 1994: 44.
Geleneksel skalaların çeşitli sakıncalarını ortadan kaldırmak için, “Davranışsal
Temellere Dayalı Derecelendirme Skalaları (BARS)” ve “Davranışsal Gözlem Skalaları
(BOS)” geliştirilmiştir. Davranışsal temellere dayalı derecelendirme skalalarında, kişisel
özelliklerden çok işin boyutlarına odaklanılmaktadır. Her iş, içerdiği görevler ve sorumluluklar
açısından pek çok boyuta sahip olduğundan, her bir boyut için ayrı bir skala geliştirilmelidir.
Örneğin yönetim alanındaki işlerde yaygın olan planlama ve organize etme görevi için skala
oluşturulurken performans kategorilerinin karşısına, her bir performans düzeyi için beklenen
kritik olaylara ilişkin davranışlar tanımlanır (Byars, 2006: 226-227).
Tablo 8.3: Davranışsal Temellere Dayalı Derecelendirme Skalası (BARS)
Zaman Yönetimi
5

Zamanını etkin bir şekilde kullanır. İşlerin tamamlanması için gereken süreyi her zaman
doğru olarak belirler.

4
3

Genellikle zamanını iyi kullanır. İşlerin tamamlanması için gereken süreyi tahmin
edebilir.

2
Zamanını kullanmakta başarısızdır. İşlerin tamamlanması için gereken süreyi
belirleyemediğinden işlerini planlanan süre içinde tamamlayamaz.
Davranışsal gözlem skalalarında ise çalışan, kendisinden beklenen davranışlara göre
değil, işe ilişkin somut, gözlemlenebilir davranışlar üzerinden değerlendirilir (Uyargil, 1994:
48).
1
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Tablo 8.4: Davranışsal Gözlem Skalası
1. Astlarından birinin hatalı bir malı ambalajladığını gördüğünde, ambalajı açtırır ve malın hatasının
ne olduğunu kişiye gösterir.
Asla
Her zaman
1

2

3

4

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

2

3

4

Kaynak: Cavide Uyargil, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, İ.Ü. İşletme
Fakültesi Yayını, Yayın No: 262, İstanbul, 1994: 48.
Bu yöntemler, uygulama öncesinde dikkatli ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. İşin
boyutları tam olarak analiz edilmeli, performans düzeylerini belirleyen kritik olaylar ve
davranış kalıpları doğru bir şekilde belirlenmeli, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.
Kritik Olay Yöntemi: Bu yöntemde değerlendirici, çalışanın performansına ilişkin
kritik olayları, oluştuğu anda yazılı olarak kaydeder ve sonrasında çalışana bu olaylarla ilgili
olarak geri beslemede bulunur. Kayıt altına alınacak olaylar, çalışanın işe ilişkin tatmin edici
olan veya olmayan davranışlarını içermelidir. Yöntemin birtakım dezavantajları bulunmasından
ötürü çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir: Yöntem,
değerlendiricinin çalışanı sürekli gözlemlemesini gerektirdiğinden zaman almaktadır; kritik
olayın tanımı belirsizdir ve kişiye göre değişebilmektedir; değerlendiricinin sürekli kendisini
gözlemlediği ve not aldığı düşüncesiyle çalışan kendisini rahatsız hissedebilmektedir (Byars,
2006: 228).
İşaretleme Listesi Yöntemi: Bu yöntemde, çalışanın davranışlarına ilişkin birtakım
soruları veya tanımlayıcı ifadeleri içeren bir liste üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Bu
ifadeler genellikle kritik olaylara dayalı olarak geliştirilir. Söz konusu sorular veya ifadeler
ağırlıklandırılabilir fakat ağırlıklara ilişkin bilgi değerlendirici ile paylaşılmaz. Bazı formlarda
ifadelerin tekrarlama sıklığının (daima, sıklıkla, nadiren) belirtilmesi istenebilir. İşaretleme
listesi yönteminde karşılaşılabilecek değerlendirme hatalarını önlemek amacıyla “zorunlu
seçim yöntemi” tercih edilebilir. Bu yöntemde değerlendirici, kümedeki iki ifadeden birini
seçmek zorundadır (Uyargil, 1994: 49).

8.3.3.3. Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım
Bu yaklaşım; çalışanın gerçekleştirdiği hedeflere, yarattığı sonuç ve çıktılara göre
oluşturulan bireysel standartlar çerçevesinde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Performans
standartları, bireyin özellikleri ve yönelimleri doğrultusunda, bireye özgü olarak
belirlenmektedir (Uyargil, 1994: 50).
Doğrudan İndeks Yöntemi: Bu yöntemde, yönetici tek basına ya da çalışanla birlikte,
işin gerektirdiği çıktıya veya sonuçlara göre genel nitelikte ve objektif kriterlere dayalı olarak
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performans standartlarını belirler. Çalışanın belirlenen standartları karşılama düzeyi ise
puanlanarak, toplamda genel performansın sayısal indeksi hesaplanır (Barutçugil, 2002: 189).
Çalışma Standartları Yöntemi: Genellikle üretim sürecinde görev alan çalışanlar için
uygun bir yöntemdir. Standart ya da beklenen üretim düzeyi belirlenerek, her bir çalışanın
performansı bu standart ile karşılaştırılır. Çalışma standardı genellikle ortalama bir çalışanın
normal üretim düzeyini yansıtmaktadır. Standartların oldukça objektif kriterlere dayanması
önemli bir avantaj olmakla birlikte, çalışanların da bu standartların adil olduğunu düşünmeleri
yöntemin etkinliğini artıracaktır (Byars, 2006: 230).
Hedeflere Göre Yönetim: Bu yöntem aslında bir yönetim yaklaşımı olmasına karşın,
bireysel performans değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yöntem, çalışanın
davranışlarının ölçülmesinden çok, çalışanın işletmenin başarısına yapmış olduğu katkının
ölçülmesidir (Cascio, 1989: 328). Yönetici, her bir çalışan için belirli ve ölçülebilir hedefler
koyar, periyodik olarak bu hedefler doğrultusunda çalışanın gelişimini izler ve çalışana geri
besleme sağlayarak sonuçları tartışır (Dessler, 2000: 333). Hedef belirleme sürecinde çalışanın
da görüşünün alınması ve hedefler konusunda mutabık kalınması, sürecin etkinliği açısından
önemlidir.

8.3.3.4. Karma Yöntemler Yaklaşımı
Kurumlar, performans değerlendirme sonuçlarını farklı amaçlarla kullanacak olmaları
nedeniyle ya da yöntemlerin sahip oldukları dezavantajlardan kaynaklanabilecek
değerlendirme hatalarını en aza indirmek amacıyla birden fazla yöntemi bir arada
kullanabilmektedirler. Örneğin; hedeflere göre yönetim yaklaşımı ile çalışanların gelişimini
sağlarken geleneksel değerlendirme skalası yöntemi ile ücretlendirme, terfi, eğitim vb.
süreçlere ilişkin karar almalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadırlar. Performans
değerlendirme sürecinde birden fazla yöntem bir arada kullanılacak ise yöntemler arasındaki
çakışmalara ve bir bütün olarak sistemin karmaşık bir yapıya dönüşmemesine dikkat edilmelidir
(Uyargil, 1994: 54).

8.3.3.5. Yöntemlerin Genel Değerlendirmesi
Performans değerlendirme yöntemlerinin her birinin avantajlı ve dezavantajlı oldukları
noktalar bulunmaktadır. Schuler and Huber, söz konusu yöntemlerin etkinliğini yedi kriter
açısından değerlendirmiştir. Bu kriterler (1990: 220):
 Gelişime Yönelik Fayda (GYF): Çalışanları daha iyiyi başarmak konusunda
motive eder, geri besleme sağlar, insan kaynakları planlaması ve kariyer geliştirmeye
yardımcı olur.
 Değerlendirmeye Yönelik Fayda (DYF): Terfi, transfer, işten çıkarma,
ücretlendirme kararlarında kullanılır, dolayısıyla çalışanlar ve birimler arasında karşılaştırma
yapabilme imkânı sağlamalıdır.
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Ekonomik: Geliştirme, uygulama ve kullanım maliyeti açısından değerlendirme.



Hatasızlık: Değerlendirici hatalarının en aza indirilmesi.

 Kişilerarası: Yöneticiye performans görüşmesinde kullanabileceği yararlı ve
geçerli veri sağlaması.


Pratiklik: Geliştirme ve uygulamanın kolay olması.

 Kullanıcı Kabulü: Kullanıcılar tarafından, geçerli, güvenilir ve yararlı olarak
kabul edilmesi.
Her bir performans değerlendirme yönteminin, bu kriterleri karşılama düzeylerine ise
aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. Davranışsal temellere dayalı derecelendirme skalaları
(BARS), doğrudan indeks, çalışma standartları, hedeflere göre yönetim (HGY) ve davranışsal
gözlem skalaları (BOS) yöntemlerinin oldukça etkin olduğu görülmektedir. Elbette ki bu
yöntemlerin de zayıf oldukları noktalar bulunmaktadır. Örneğin bu yöntemlerin hemen hepsi,
doğrudan indeks yöntemi hariç, ekonomik olmaktan uzaktır. Ayrıca, bu yedi kriterin önem
dereceleri de kurumdan kuruma değişebilmektedir.
Tablo 8.5: Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Kişilerarası
Karşılaştırmaya
Dayalı Yaklaşımlar

İkili
Karşılaştırma

Zorunlu
Dağılım

BARS

BOS

Kritik Olay

İşaretleme
Listesi

Doğrudan
İndeks

Çalışma
Standartları

HGY

Bireysel Performans
Standartlarına Dayalı
Yaklaşımlar

Alternatif
Sıralama

Ortak Performans
Standartlarına Dayalı
Yaklaşımlar

GYF

1

1

1

2

2

2

1

1

2

3

DYF

3

3

2

2

2

1

2

3

3

3

Ekonomik

3

3

3

1

1

2

3

3

1

1

Hatasızlık

2

1

3

2

2

1

1

2

2

2

Kişilerarası

1

1

2

3

3

2

1

2

2

2

Pratiklik

2

2

2

2

2

2

1

3

3

2

KK

1

1

1

3

2

2

1

2

2

2

Kriterler

1: Düşük Seviye 2: Orta Seviye 3: Yüksek Seviye
Kaynak: Schuler, Randall S. And Vandra L. Huber, Personel and Human Resource
Management, West Publishing Company, New York, 1990: 221.
Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi kurumlar kendi yapılarına ve hangi amaçla
performans değerlendirme yaptıklarına göre bu yöntemlerden birini veya birkaçını, yöntemlerin
güçlü ve zayıf yönlerini de dikkate alarak kullanabilirler.
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8.3.4. Performans Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar
Performans değerlendirme sürecinde, değerlendirmeye yaklaşımdan, değerlendirme
sürecinin tasarımından ve uygulamasından, değerlendirici hatalarından kaynaklanan pek çok
sorun yaşanmaktadır. Çalışanlar, değerlendirme sürecinde subjektif önyargıların ya da
kayırmacılığın etkili olabileceğini düşündüklerinden performans değerlendirme sistemine
karşıt bir tavır sergileyebilmektedirler. Ayrıca sistemin, yetersiz/hatalı/karmaşık bir şekilde
tasarlanmış olmasının yanı sıra iyi tasarlanmış sistemlerin yanlış ya da yetersiz uygulanması da
sorunlara yol açmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan sorunlar ise değerlendirici
hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu hataları şu şekilde sıralayabiliriz (Ivancevich, 2010: 271275):
Değerlendirme Standartları Sorunu: Değerlendirme standartlarında kullanılan; iyi,
yeterli, tatmin edici, mükemmel gibi kelimeler, farklı değerlendiriciler için farklı anlamlar ifade
edebilmektedir. Dolayısıyla, aynı performans düzeyini, bir değerlendirici “iyi”, bir diğeri ise
“mükemmel” olarak değerlendirebilmektedir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek değerlendirme
hataları, standartların yoruma yer bırakmayacak şekilde açık ve net olarak tanımlanması ve
değerlendiricilerin eğitilmesi yoluyla en aza indirilebilir.
Hale Etkisi: Değerlendiricinin kişinin iyi ya da kötü olan bir özelliğinin etkisinde
kalarak genel performans düzeyini olduğundan yüksek ya da düşük belirlemesidir. Örneğin iş
çıktıları mükemmel olan bir çalışanın performansını değerlendiren amir, bu yönünün etkisinde
kalarak yönetim becerileri ve astlarını yetiştirme gibi kriterleri de yüksek puanlayabilir. Aslında
çalışanın gerçek performans düzeyini yansıtmayan bu durum uygulamada en sık rastlanan
değerlendirici hatalarından biridir. Değerlendiriciler, her bir kriteri diğerlerinden bağımsız
düşünerek değerlendirmeleri hâlinde bu sorun ortadan kalkacaktır.
Hoşgörülü ya da Sert Davranma Hatası: Değerlendirmelerin objektif bir bakış
açısıyla yapılması gerekmesine karşın, objektif olmak herkes için kolay değildir. Aslında
değerlendiriciler, çalışanları kendi bakış açılarından “objektif” bir şekilde değerlendirirler.
Fakat bakış açılarından ya da kişilik özelliklerinden kaynaklı olarak, çalışanları hoşgörülü veya
sert değerlendirme hatasına düşebilirler. Hoşgörülü değerlendiriciler, olumlu yaklaşımlara
sahip olduklarından, çalışanın performansını olduğundan daha yüksek; sert değerlendiriciler
ise, olumsuz yaklaşımlara sahip olduklarından çalışanın performansını olduğundan daha düşük
değerlendirirler. Bu hatayı en aza indirmek için değerlendiricilerden, değerlendirmelerini
normal dağılıma (%10 mükemmel, %20 iyi, %40 ortalama, %20 ortalamanın altı ve %10
yetersiz) uygun bir şekilde dağıtmaları istenebilir.
Ortalama Eğilim Hatası: Değerlendiriciler, değerlendirme konusundaki
yetkinliklerine güvenmedikleri için hata yapmak istemedikleri ya da tepki almaktan
çekindikleri durumlarda, yüksek veya düşük değerlendirmeler yapmaktan kaçınabilir ve
çalışanların tümünün performansını ortalamaya yakın düzeylerde belirleyebilir. Bu durum,
performans değerlendirme yapmayı da anlamsız kılmaktadır. Değerlendirme sonuçları,
ücretlendirme, terfi, eğitim alanları için yetersiz veri sunmakta ve çalışana etkin bir geri
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besleme sağlanamamaktadır. Bu hata, değerlendiricilerin eğitilmesi ve bağımsız değerlendirme
yapmalarının sağlanması yoluyla aşılabilir.
Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme: Performans değerlendirme dönemi uzun
bir süreyi kapsar ve değerlendiriciler, çalışanın bu dönem içindeki tüm davranışlarını ve işe
ilişkin performansını hatırlamakta zorlanır, yakın dönemdeki performansını göz önünde
bulundurarak değerlendirme yaparlar. Örneğin, altı aylık bir dönem için performans
değerlendirme yapılacak ise, değerlendirmelerde, çalışanın bu dönem içindeki genel
performans düzeyi değil, son birkaç hafta içinde sergilediği performans belirleyici
olabilmektedir. Bu hata, kritik olay veya hedeflere göre yönetim yaklaşımının benimsenmesi
ile aşılabilir.
Kontrast Hataları: Bireysel performans değerlendirme yöntemlerinde, her bir
çalışanın performansı, diğer çalışanların performansları dikkate alınmadan kendi içinde
değerlendirilmelidir. Bu durumu dikkate almayan değerlendiriciler kontrast hatalarına
düşebilirler. Değerlendiriciler, çok başarılı olan A çalışanının performansını değerlendirdikten
sonra değerlendirme yaptıkları B çalışanının performansını, psikolojik etkiyle A çalışanı ile
karşılaştırarak olduğundan daha düşük değerlendirebilirler. Ya da bunun tam tersi durumlarda,
düşük performansa sahip bir çalışanın değerlendirilmesinin ardından değerlendirilen çalışanın
performansı olduğundan daha yüksek belirlenebilir. Çalışanın kendi performans düzeyine
ilişkin değişimler de değerlendiricide kontrast hatalarına yol açabilir. Geçmişte yetersiz
performans gösteren bir çalışan, hızlı bir gelişim kaydederek ortalama performans düzeyine
çıkabilir; değerlendirici çalışanın bu hızlı gelişiminden etkilenerek performans düzeyini
olduğundan daha yüksek (ortalamanın üstü) olarak değerlendirebilir.
Kişisel Önyargılar: Değerlendiricinin sahip olduğu ırk, cinsiyet, yaş grubuna yönelik
önyargıları, çalışandan hoşlanıp hoşlanmaması veya değerlendirilen kişinin görünümü, giyimi,
sosyal statüsü yapılan değerlendirmelerde etkili olabilmektedir. Bu durumlarda çalışanın
gerçek performansı, bu önyargılar nedeniyle, olduğundan daha yüksek veya daha düşük olarak
belirlenebilir. Kurumlar bu tür etkileri en aza indirmek için birtakım müdahalelerde
bulunmalıdırlar.
Karşılaşılabilecek tüm bu sorunlar öncelikle, değerlendiricilerin doğru bir şekilde
seçilmesi ve değerlendirme konusunda eğitilmeleri yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Ayrıca
kurumlar, farklı performans değerlendirme yöntemlerini bir arada kullanarak oluşabilecek
hataların genel performans düzeyi üzerindeki etkisini en aza indirebilirler.

8.4. Performans Yönetimi Sistemi
Performans yönetim sistemi, daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere bütüncül bir
yapıya sahiptir ve performansın planlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarından
oluşmaktadır. Bu aşamalar, birbiri ardından ilerleyen lineer bir süreçler dizisi olmaktan çok,
zaman zaman girift olan döngüsel bir yapıya sahiptir.
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Çalışanın performansının planlanması ile başlayan süreç, izleme, geri besleme ve
destekleme ile devam etmekte, performans ölçümünün ardından yapılan performans
görüşmelerinde, çalışan ile birlikte performansı değerlendirilmektedir. Çalışan, başarılı ise
ödüllendirme mekanizmaları işletilmekte, başarısız ya da yetersiz olduğu alanlar olması
durumunda, bu alanlara yönelik gelişim planları hazırlanmakta ve çalışanın gelecek dönem
performansı önceki dönemlerle de karşılaştırılarak yeniden planlanmaktadır. Performans
geliştirme planları uygulamaya sokulmakta, izleme ve geri beslemeler ile döngü devam
etmektedir.

8.4.1. Performansın Planlanması
Performans yönetim sisteminin en önemli aşamalarından biri performansın
planlanmasıdır. Performansın planlanması, yöneticinin sorumluluğu olmakla birlikte, çalışanın
da katılımının sağlanması performans yönetim sisteminin daha etkin işlemesini sağlamaktadır.
Hedeflere göre yönetim gibi bazı performans değerlendirme yöntemleri, performansın
planlanmasını da içermektedir. Performans planlamasında ilk olarak, kurumun/birimin
hedefleri incelenmeli ve çalışanın bu hedeflere katkısının neler olabileceği belirlenmelidir.
İkinci olarak, çalışanın iş tanımı incelenmeli, geçmiş dönemdeki planlar gözden geçirilerek
çalışanın görev ve hedeflerinin bir listesi oluşturulmalıdır. Üçüncü aşamada yönetici çalışanın
güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak her bir hedefin ne tür bilgi ve beceri gerektirdiğini
değerlendirmeli, çalışanın mevcut durumu ile karşılaştırma yaparak gerekli ise hangi hedeflerde
ne tür destek ve yardımlarda bulunacağını belirlemelidir. Yönetici ayrıca, çalışanın faaliyette
bulunacağı çevre koşullarını da incelemeli ve bireyden bağımsız olarak performans
düşüklüğüne yol açabilecek çevresel koşulları en aza indirmek için gerekli önlemleri almalıdır.
En son aşamada kesin performans planları oluşturulur ve hedef belirleme görüşmeleri
yapılabilir. Sürecin her aşamasında çalışanın katkısının sağlanması önemli olmakla birlikte, son
aşamada çalışan ile hedefler konusunda mutabakata varılması mutlak bir gerekliliktir (Uyargil,
1994: 56-61).
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8.4.2. Performansın Değerlendirilmesi
Etkili bir performans değerlendirme süreci, işlerin ve işe ilişkin standartların
belirlenmesi ile başlamaktadır. İşe ilişkin standartların belirlenmesinde, iş tanımlarından
yararlanılabilmesine karşın bazı durumlarda iş tanımları yetersiz kalabilmekte, dolayısıyla daha
kapsamlı performans kriterleri ve standartlarının belirlenmesi gerekebilmektedir. Böylece
çalışanlar kendilerinden neyin beklendiğini, hangi kriter/standartlar üzerinden
değerlendirileceklerini de açık ve net bir şekilde görebilmektedirler (Dessler, 2000: 323).
Performans değerlendirmenin yapılacağı dönemler de önceden belirli olmalıdır. Çalışanlar ve
yöneticiler bu dönemler öncesinde birtakım hazırlıklar yapmalıdırlar. Değerlendirme dönemi,
pek çok kurumda altı ayla bir sene arasında değişmektedir. Bu süre bazı işler için yeterli
olurken, bazı işlerde ise performansın daha sık ölçülmesi gerekebilmektedir. Özellikle işe yeni
başlayanların performansları, gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla, daha sık
değerlendirilmelidir. Değerlendirme süresi, performansın hangi amaçlarla değerlendirildiği ile
de yakından ilgilidir. Performans değerlendirme, çalışana geri besleme sağlama amacıyla
yapılıyorsa, kişinin güncel performansı üzerinden tek bir performans dönemini kapsayabilir.
Fakat ücretlendirme ve eğitim kararları için yapılan değerlendirmelerde, çoklu performans
dönemlerinin karşılaştırılması gerekli olmaktadır. Çalışanın performansı, istikrarlı bir şekilde
artıyor ise bu durum ücretlendirmeye yansıtılabilir veya sürekli bir şekilde düşük ise eğitim
ihtiyacı belirlenebilir (Schuler and Huber, 1990: 196). Diğer taraftan altı ay ya da senede bir
kez yapılan değerlendirmelerde, genelde kişinin ağırlıklı olarak son dönem performansı dikkate
alınmakta olduğundan veya performansa ilişkin ayrıntılar zamanla unutulduğundan, bireye
ilişkin genel kanı doğrultusunda değerlendirme yapılabilmektedir (Cascio, 1989: 321). Bu hata
olasılığı, değerlendirme süreleri belirlenirken dikkate alınmalıdır.
Performans değerlendirme sürecindeki önemli aşamalardan bir de performans
görüşmeleridir. Değerlendirme sıklığı ile birlikte performans görüşmelerinin de hangi
zamanlarda yapılacağı belirlenmeli ve öncesinde birtakım hazırlıklar yapılmalıdır. Ayrıca
görüşme sırasında ve görüşme sonrasında da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.
Görüşmeleri yürütecek kişilerin nelere dikkat edecekleri konusunda bilgilendirilmeleri
sağlanmalı ve bu çerçevede hareket ettiklerinden emin olunmalıdır. Performans görüşmesi
öncesinde; çalışanla anlık performansına ilişkin geri bildirimlerin sağlandığı yoğunluklu bir
iletişim kurulmalıdır, görüşmeyi yürütecek kişiler bu konuda eğitim almalıdır,
değerlendirilecek çalışan performans görüşmesi için hazırlık yapması konusunda
cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. Görüşme sırasında ise görüşmeci; kişiliği değil
performansı değerlendirdiğinden, açık ve net yargılarda bulunduğundan, aktif bir dinleyici
olduğundan, çalışanın sürece katılımını sağladığından ve gelişim için karşılıklı kabul görmüş
hedefler belirlediğinden emin olmalıdır. Görüşme sonrasında da çalışanla performansına ilişkin
yoğunluklu iletişim sürdürülmeli, belirlenmiş hedeflere ilişkin gelişmeler dönemsel olarak
değerlendirilmeli ve kurumsal ödüller performans ile ilişkili kılınmalıdır (Cascio, 1989: 332).
Performans görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek önemli bir sorun, çalışanın savunmaya
çekilmesidir. Bu durumda görüşmeci öncelikle savunmacı davranışı normal karşılamalı,
çalışanın savunmaya çekildiği alanlara yönelik saldırı ve ataklarda bulunmamalıdır. Bazı
durumlarda görüşmeye bir süre ara vermek de tarafları çözüme yakınlaştırabilir. Diğer taraftan
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görüşmeci kendi sınırlılıklarının da farkında olmalıdır, sonuçta uzman bir psikolog
olmadığından bu süreçte karşılaştığı her sorunu çözmesi de beklenmemektedir (Dessler, 2000:
348-349).
Fiilî sonuçlarla standartların karşılaştırılmasına dayanan performans değerlendirme
sürecinde, performansa ilişkin birtakım sorunlar tespit edilebilir. Öncelikle bu sorunların neden
kaynaklandığı belirlenmeli, sonrasında bu sorunları gidermeye yönelik uygulama planları
hazırlanmalı ve çalışanın performansı geliştirilmelidir. Çalışanın düşük performans sergilemesi
genellikle üç temel nedene dayanmaktadır: beceri eksikliği, motivasyon eksikliği ve kaynak
eksikliği. Beceri eksikliği, seçme ve tedarik sürecinde, işin gerektirdiği becerileri karşılamayan
bireylerin işe alımından veya işe alım sonrasında, kurumsal sosyalleşme ve eğitimler yoluyla,
iş/birey uyumunun sağlanamamış olmasından kaynaklanabilir. Motivasyon eksikliğinde,
sorunun geçici mi yoksa süreklilik arz eden bir sorun mu olduğu tespit edilmeli; geçici bir
durum ise motivasyonun düşmesine neden olan etkenler üzerine odaklanılmalı, süreklilik arz
eden bir durum olduğu tespit edildiğinde ise iş/birey uyumu gözden geçirilmelidir. Performans
düşüklüğü, para, araç, gereç, zaman ve eleman gibi kaynakların yetersizliği nedeniyle de
yaşanabilmektedir. Çalışanın performansına yansımakla birlikte, çalışandan bağımsız olan bu
durumda kurum ya da yönetici, kaynak tahsisini yeniden gözden geçirmeli ve imkânlar
dâhilinde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır (Barutçugil, 2002: 83-85).

8.4.3. Performansın Geliştirilmesi
Performans yönetim sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler, bir kontrol aracı
olarak bireysel performansı belirlemeyi amaçlarken, aynı zamanda tespit edilen performans
sorunlarını gidermeyi ve bireysel performansı geliştirmeyi de hedeflemektedir (Uyargil, 1994:
97-98). Performans geliştirme planının üç bileşeni şu şekilde sıralanabilir: Mevcut durum;
performans değerlendirme sürecinde belirlenmelidir. Ulaşılmak istenen durum;
değerlendirici ile çalışanın mutabık olduğu geliştirilmesi gereken alanları ifade etmektedir.
Mevcut durumdan ulaşılmak istenen duruma nasıl ilerleneceği; yine değerlendirici ile
çalışanın mutabık kaldığı belirli adımları içerir, gerekli aşamalarda çalışanın eğitim ihtiyacı
karşılanır ve değerlendirici, çalışanın performans hedeflerine ulaşmasına destek olur (Byars,
2006: 233). Bu süreçte çalışana, personel danışmanlığı, eğitim faaliyetleri veya koçluk
yöntemleri ile ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sağlanabilir. Personel danışmanlığı, çalışanı
yakından tanıyan ve performansını etkileyen unsurlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olan
yöneticisi tarafından yürütülmelidir (Uyargil, 1994: 101). Koçluk ise, bu konuda yetkinliğe
sahip, kurum içinden bir başka yönetici tarafından ya da kurum dışından profesyonel bir kişi
ile yürütülebilir. Çalışanın kendi yöneticisinin koçluk yapmasının, koçluk tekniğine aykırı bir
uygulama olduğu unutulmamalıdır.
Kurumların, çalışanın performansını geliştirmeye yönelik izleyebilecekleri birtakım
stratejiler de bulunmaktadır. Bu stratejilerin başında “olumlu teşvik sistemleri” gelmektedir. Bu
sistemde, çalışana verilen hedefler veya işe ilişkin beklenen davranışlar ile bunlara karşılık
gelen ödüller belirlenir ve çalışan bu konuda bilgilendirilir. Parasal olmamak kaydıyla her türlü
ödül belirlenebilir. İkinci bir yöntem, cezalandırma içermeyen, “olumlu disiplin
programları”dır. Bu yöntem çalışanı, belirli bir şekilde davranmaya veya belirli bir performans
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düzeyi sergilemeye sevk edecektir. Performans sorununun, iş dışında kişisel problemlerden
kaynaklandığı durumlarda ise, “çalışan destek programları” uygulamaya sokulabilir. Genellikle
madde bağımlılığı, finansal, psikolojik veya ailevi sorunlar yaşayan çalışanların
yararlanabileceği bu uygulamada kurumsal faydanın yanı sıra toplumsal fayda da
gözetilmektedir. Bir başka yöntem ise olumsuz davranışsal stratejilerdir. Cezalandırmayı da
içeren resmî disiplin uygulamaları, çalışana performans düzeyinin ya da davranışlarının kabul
edilemez olduğu mesajını verir, aynı zamanda diğer çalışanlar için de uyarıcı bir etki yaratır.
Cezalandırma, tüm diğer yöntemlerin başarısız olması hâlinde, son tercih olarak başvurulması
ve çok dikkatli uygulanması gereken bir yöntemdir. Hiçbir yöntemin başarılı olmaması hâlinde
ise çalışanın daha başarılı olacağı bir başka birime transferi, çalışanın güçlü yönleri dikkate
alınarak işin yeniden yapılandırılması, işten çıkarma veya çalışanın gelişme gerektiren yönlerini
çok az kullanmasını gerektirecek şekilde işin yeniden yapılandırılması ve böylece çalışanın
zayıf yönlerinin etkisizleştirilmesi gibi yöntemler tercih edilebilir (Schuler and Huber, 1990:
245-252).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Performans değerlendirme sistemi kurulurken öncelikle değerlendirme kriterleri ve
standartları belirlenmelidir. Kriter ve standartlar açık ve net ifadelerden oluşmalı ve birbirleriyle
çakışmamalı ve gözlemlenebilir olmalıdır. Değerlendiricilerin de belirlenmesinin ardından,
kurumsal yapıya uygun ve amaca yönelik performans değerlendirme yöntemi belirlenmelidir.
Değerlendirme yöntemi belirlenirken yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınmalıdır.
Performans değerlendirme sürecinde birtakım sorunlar ve değerlendirme hataları ile
karşılaşılabilmektedir. Bu hatalara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmelidir.
Performans değerlendirme sonuçları; kurum içi kariyere ilişkin kararlarda, eğitim
planlamasında, ücret ve ödül yönetiminde girdi olarak kullanılabilmektedir.
Performans yönetimi yaklaşımı, performansın planlanması, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesinden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Kurum ve çalışanlar açısından pek çok
faydası bulunmaktadır. Performans geliştirme uygulamaları ile kurumun insan kaynağı da etkin
bir biçimde değerlendirilmektedir.
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Uygulamalar
Performans değerlendirme sistemleri, zaman içinde gerek çalışma şartlarındaki
değişimler gerekse kurumların farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda gelişme göstermiştir. Bu
konuda son yıllarda yaygınlaşan uygulamalardan biri de 360 derece performans değerlendirme
sistemidir. Klasik performans değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak 360 derece
performans değerlendirme yönteminde, sadece bir değerlendiriciye (üst) bağlı kalmak yerine,
birden fazla değerlendiriciye yer verilmektedir. Bu yöntemde kişi değerlendirmenin
merkezinde yer almakta ve iş arkadaşları (emsalleri), üstleri, iç/dış müşteriler de değerlendirme
sürecine katılmakta ve böylece kişinin performansı hakkında pek çok kanaldan bilgi
toplanmaktadır. Farklı kanallardan gelen bu bilgiler bütünde çalışanın genel performansını
sergilemektedir. Bu kişiler çalışanın farklı yetkinliklerini diğer değerlendiricilere nazaran daha
iyi gözlemleme imkânına sahiptir. Örneğin bir yönetici, çalışanın bazı yetkinliklerini yeterince
gözlemleme ve doğru olarak değerlendirme imkânından yoksunken, iş arkadaşları veya
müşteriler bu yetkinlikleri daha fazla gözlemleme olanağı elde edebilmekte, dolayısıyla daha
doğru bir değerlendirme yapabilmektedirler. Bu yöntemde çalışan da kendi performansını
değerlendirmekte olduğundan güçlü ve zayıf yönlerini daha rahat görebilmekte ve
değerlendirme yapma becerisi gelişmektedir. (Kaynak: M. Güngör Delen, “Merkezden Uzak
Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesi: Denetim Firmalarında Çalışanların
Performans Değerlendirmelerine İlişkin Bir Model Önerisi”, Mali Çözüm, Sayı: 92, 2009: 58.)
İnsan kaynakları süreçlerinin pek çoğunda bir girdi olarak kullanılan performans
değerlendirme sonuçları, özellikle terfi, yer değiştirme, emekliye ayırma ve işten çıkarma
kararlarında, hukuki boyutu nedeniyle daha fazla öneme sahiptir. Kurumların hukuki süreçlerde
birtakım sorunlarla karşılaşmamak için, performans değerlendirme sistemlerini oldukça
dikkatli oluşturmaları ve titiz bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bu konuda daha ayrıntılı
bilgi için aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir. [Kaynaklar: 1) E.B.Öztürk, G. Demir, “İnsan
Kaynakları Yönetimi ve Hukuk Açılarından Performans Değerlendirme: İçtihat Kararları
Üzerine Bir Değerlendirme”, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt.XVI, S.1, Haziran 2014: 45-65. 2) E.Akı,
T. Demirbilek, “Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş
Sözleşmesinin Feshi”, Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran, 2010-1: 80-96.]
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Uygulama Soruları
1) 360 derece performans değerlendirme yönteminin üstünlükleri nelerdir?
2) 360 derece performans değerlendirme yöntemi her kurum için uygun olabilir mi?
3) Performans değerlendirme sonuçları ne tür hukuki sorunlar yaratabilir?
4) Mahkemeye intikal etmiş süreçlerde ne tür kararlar çıkmıştır?

273

Bölüm Soruları
1) Performans değerlendirme sonuçları hangi alanda kullanılmaz?
a) Ücret ve ödül yönetimi
b) Oryantasyon ihtiyacının belirlenmesi
c) Eğitim planlaması
d) Kariyer geliştirme
e) İşten çıkarma
2)
I. Kriterler gözlemlenebilir olmalı.
II. Kriterler yapılan iş ile ilişkili olmalı.
III. Kriterler subjektif olmalı.
IV. Kriterler birbirleriyle çakışmamalı.
Performans kriterleri belirlenirken yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmek gerekir?
a) I, II
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) I, II, IV
e) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirici olarak iş arkadaşlarının zayıf
yönlerinden biridir?
a) Bazı durumlarda subjektif değerlendirme yapabilmeleri
b) Çalışanı gözlemleme imkânlarının sınırı olması
c) Çalışanın işiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmamaları
d) Çalışanın savunmaya çekilmesine neden olmaları
e) Hiçbiri
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4) Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden biridir?
a) Alternatif karşılaştırma
b) Çoklu karşılaştırma
c) Zorunlu dağılım
d) İşaretleme listesi
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi çalışma standartları yönteminin zayıf yönlerinden biridir?
a) Ekonomik olma
b) Değerlemeye yönelik fayda
c) Pratiklik
d) Hatasızlık
e) Kullanıcı kabulü
6) Değerlendirilenin çok iyi olan bir özelliğinin etkisinde kalarak, genel performans
düzeyini olduğundan yüksek belirleyen bir değerlendirici hangi değerlendirme hatasını
yapmıştır?
a) Hoşgörülü davranma
b) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
c) Hale etkisi
d) Kişisel önyargı
e) Standart belirleme
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7) Değerlendirme skalalarında hangi aralık sayısından sonra dereceler arasındaki
farklılık netliğini kaybetmektedir?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 12
e) 15
8) Aşağıdakilerden hangisi performans yönetim sürecinin bir parçasıdır?
a) Performansın tanımlanması
b) Performansın açıklanması
c) Hesaplama
d) Performansın planlanması
e) Performansın tartışılması
9) Aşağıdakilerden hangisi performans görüşmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri değildir?
a) Kişilik değil performans değerlendirilmelidir.
b) Mesafeli bir tavır sergilenmelidir.
c) Açık ve net yargılarda bulunulmalıdır.
d) Aktif dinleme yapılmalıdır.
e) Çalışanın sürece katılımı sağlanmalıdır.
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10)
I. Motivasyon düşüklüğü
II. Yetki devri
III. Kaynak anlaşmazlığı
IV. Beceri eksikliği
Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri düşük performansın nedeni / nedenleridir?
a) I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, III ve IV
e) I ve IV
Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) c, 8) d, 9) b, 10) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, etkili bir iş değerlemesi ve ücret yönetim sisteminin kurulması ve
uygulanmasına ilişkin temel unsurlar konusunda bilgi verilecektir. Ücretlemenin işletme,
çalışanlar, ekonomi ve toplum açısından önemi tartışılacak, ücret kavramı başta olmak üzere
ücret yönetim sisteminin süreç ve aşamaları ile işlerin ücretlendirilmesinde kritik basamaklar
üzerinde durulacaktır.
İş değerlemesi ve ücrete ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçevenin yer aldığı ilk
kısımdan sonra temel iş değerlemesi ve ücretleme ilkeleri ve etkin işleyen ücret yönetim
sisteminin faydaların ele alınacak, sonrasında ücretleme sürecinin temel yapıtaşı niteliğindeki
“ücret yapılarının” oluşumu süreçleri kapsamlı bir biçimde analiz edilecektir. Ayrıca piyasa
araştırmalarının iş değerlemesi ve ücret yönetimindeki yeri tartışılacak ve nihayet işlerin
değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi ile ücret sistemleri hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ücret ne demektir? Çalışanlar, işletmeler açısından niçin önemlidir?
2) Ücretin bileşenleri nelerdir?
3) Doğrudan ve dolaylı ücret türleri nelerdir?
4) İş değerlemesini tanımlayınız.
5) İş değerlemesinde kullanılan yöntemleri açıklayınız.
6) Ücret yapısının ücret yönetimi sistemi içindeki yerinin önemi hangi unsurlardan
kaynaklanmaktadır?
7) Ücret yönetiminin aşamaları ve süreçlerinin etkin yönetilmesinde insan kaynakları
departmanlarının rolü nedir?
8) Piyasa ücret araştırması yapılmaksızın işler ücretlendirilebilir mi?
9) İşlerin ücretlendirilmesinde temel yaklaşım farklılıkları ne anlama gelmektedir?
10) Ücret sistemleri ücret yönetim sistemindeki yerini açıklayınız. Ücret sistemi
olmada ücret hesaplanabilir mi?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ücret ve İş
Değerlemesi Kavramı

Ücret ve iş değerlemesi ile ne
ifade edildiği ve ilgili
kavramların neler olduğu
hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.

İş değerlemesi - ücret ve insan
kaynakları alanında yazılmış
kitaplar ve bilimsel makaleler
okunarak bu alandaki mevcut
bilgi geliştirilebilir.

Ücret Araştırması

Ücret araştırmasının kapsamı,
türleri ve araştırma yöntemleri
ile ücretleme sürecine etkisi
konuslarında bilgi edinilecektir.

Elde edinilen kazanım, ücret
araştırmalarına ilişkin ikincil
kaynakları sürekli izleyerek ve
doğrudan yürütülen bir
araştırmada rol alınarak
geliştirilebilir.

Ücret Yönetimi
Sistemi

Bütüncül bir ücret yönetim
sistemi kurulmasına ilişkin
yönetsel basamaklar konusunda
temel bilgiler edinilmiş
olunacaktır.

Ücret yönetim sisteminin
hayata geçirilmesine ilişkin
teorik altyapı, özel veya kamu
sektöründe insan kaynakları
departmanlarında staj
yapılması veya istihdam
olunarak geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 İş Değerlemesi: İşletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlayan, işgücü
verimliliğini arttıran, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarını yaparak aralarındaki önem ve
güçlüklere, fark ve benzerliklere göre değerlendiren ve böylelikle objektif bir değer – ücret
ilişkisi oluşturan bir tekniktir.
 Ücret: En genel tanımla ücret iktisadi açıdan bir üretim faktörü olarak emeğin fiyatı,
bedelidir (karşılığıdır).
 Ücret Yönetimi: Ücret yönetimi işletmelerin ve çalışanların beklentilerini
karşılayan bir ücret sisteminin kurulması ve yürütülmesidir.
 Temel ücret: Ana-kök ücret olarak ifade edilmekte olup, genellikle çalışanın yerine
getirdiği işin önem ve değeri ile kısmen de sahip olduğu beceri ve yetkinliklere göre belirlenen
ve belirli bir dönem boyunca garanti edilmiş ücrettir.
 Piyasa ücret araştırması: Belirli bir piyasadaki işverenlerin ücret politika, sistem ve
uygulamaları ile anahtar işlere ait ücret düzeylerine ilişkin bir veri toplama ve analiz faaliyeti
olarak tanımlanabilir.
 Ücret sistemleri: Çalışanların emekleri karşılığı olan toplam ücretin hesaplanma ve
ödenmesine ilişkin sistemlerdir.
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Giriş
İşletmeler arasındaki rekabetin ulusal ve küresel boyutta baskısını hissettirdiği modern
ekonomilerde ücretlerin tespiti ve düzenlenmesi, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri
açısından stratejik bir öneme sahiptir. Ücret yönetimi, yalnızca işletmelerin bilanço dengesinin
sağlanması açısından değil çalışanların işletmeyle olan ilişkileri bakımından da ele alınması
gerekli bir meseledir. Çalışanlarla ilişkilerdeki önemine dayalı olarak ücret yönetimi insan
kaynakları açısından büyük bir önem taşımakta, en kompleks ve dinamik alanlardan birini
meydana getirmektedir. İşletmenin insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilmek amacıyla
iyi işleyen bir ücret yönetimi sistemi kurmak işletmelerin temel hedeflerinden biridir. Çünkü
ücret yönetimi, hem çalışanlar ve hem de işverenleri derinden etkilemektedir.
Çalışanlar hayatlarını sürdürebilmek için ortaya koydukları emekleri karşılığı elde
ettikleri ücretlere bağımlıdırlar. Yine çalışanlar için ücret ekonomik ve sosyal statü ve yaşam
standartlarını belirleyen bir ödeme olmanın yanı sıra işletme için de adil olarak yönetilmesi
gereken bir süreçtir. Ücrette adalet ilkesi eşit işe ücret ödenmesi olarak ifade edilir. Ücret
yönetiminde gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı adalet ilkesi yerine getirilmelidir. Çünkü
çalışanlar için ücretin bir yönü de işletmeye yapmış olduğu katkının farkına varılmasının bir
aracı olmasıdır.
İşletme açısından ücret yönetimi sürecindeki kararlar, işletmenin maliyetlerini artıran
ve dolayısıyla rekabetçi fiyat avantajını olumsuz etkileyen bir unsurdur. Çalışanların ücreti,
onların istihdam ilişkisinin bir parçası, emeklerinin karşılığı olarak aldığı finansal ve finansal
olmayan faydaların toplamından oluşmaktadır. Buna karşılık, örgütsel amaçların
gerçekleştirilmesi, büyük ölçüde çalışanların beklentilerinin üzerinde, onları motive eden bir
ücret paketinin etkili bir biçimde uygulanmasına bağlıdır. Ücret bir maliyet unsuru olmanın
yanı sıra etkili bir motivasyon aracıdır da. Aynı zamanda etkin işletilemeyen ücret yönetim
sistemi işletmede huzursuzluk kaynağı hâline dönüşmektedir. Bu nedenle, ücretlemede başta
eşitlik ilkesi olmak üzere temel ilkelere uyulması gerekmektedir.
Bu ilkelere uyularak işletmede tatminkâr ve tarafların amaçları arasında uygun bir denge
kurabilen ücret yönetiminin uygulanması hem çalışan hem işletme ve hem de genel ekonomik
ve sosyal yapıda istikrarın sürekliliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Dengeli ücret
yönetiminin hayata geçirilmesi nitelikli çalışanları işletmeye çekerken mevcut çalışanların elde
tutulması ve çalışan devir hızının azalmasını, çalışan tatminin ve işletmeye bağlılığının ve
dolayısıyla verimliliğin artmasını sağlar.
Etkin işleyen ücret yönetim sisteminin kurulması kompleks ve birbiriyle ilintili çok
sayıdaki süreç ve aşamadan oluşmaktadır. Bu süreçler ücret yönetim sisteminin
oluşturulması/kurulması, bu sistemin uygulanması/yürütülmesi ve uygulama sonuçları gözden
geçirilerek, diğer bir ifadeyle güncellenerek devamlılığın sağlanmasıdır. Bir ücret yönetimi
sistemi kurulmasındaki aşamalar ise; amaçların ve politikaların belirlenmesi, ücret yapısının
oluşturulması, ücret sisteminin oluşturulması, ücretleme işlevine ilişkin görev ve
sorumlulukların tanımlanması aşamalarıdır.
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Örgüt düzeyinde katılığın engellenmesi, hiyerarşik ve bürokratik yapıların ortadan
kaldırılması modern işletmelerin başlıca amaçlarındandır. İşletmelerdeki güçlü çıkar
gruplarının diğer gruplar üzerindeki etkilerinin asgari düzeye çekilmesi de elde edilmek istenen
diğer bir önemli amaçtır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi ise işletmedeki işlerin tanımlanmasını
ve iş değerlemesi yapılmasını zorunlu kılmaktadır (Guest, 2003,106). İşlerin sınıflandırılması
ve resmî bir hiyerarşi içerisinde ifade edilmesi, geleneksel iş değerlemesi sürecinin bir
sonucudur. Bu anlamda, iş değerlemesinin kökenlerini 20. Yüzyılın başlarındaki bilimsel
yönetim anlayışında (Taylorizm) aramak gerekmektedir (Price, 2011,436). Fakat dünyada
yaşanan ekonomik ve teknolojik dönüşüm iş değerleme alanında da önemli değişimlerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır.
Çalışanların elde ettikleri ücretin iş tatmini üzerindeki etkisi hakkında geniş bir literatür
bulunmaktadır. İş tatmini ve ücret arasındaki ilişkinin incelenmesi genellikle gerçekleştirilen iş
ve elde edilen ücret arasındaki ilişki üzerinden incelenmektedir. Ücret miktarı çok önemli bir
parametre olmakla birlikte ücretin çalışanlar arasında nasıl dağıtıldığı, diğer bir deyişle ücret
adaleti de büyük bir önem taşımaktadır. Adalet arayışı çerçevesinde atılacak ilk adım, işletmede
gerçekleştirilen tüm işler için uygulanan ücretler arasında tutarlı ve sistematik bir ilişki tesis
etmektir. Bu ilişkinin tesis edilmesi, iş değerlemesi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. İş
değerlemesi, bir işletmenin amaçları doğrultusunda, işletmede gerçekleştirilen işlerin işletmeye
olan görece katkılarının sistematik bir biçimde karşılaştırılması yoluyla ücretlerin oluşturulması
için kullanılan çeşitli yöntemlere genel olarak verilen addır. Diğer bir ifade ile iş değerlemesi,
bir işletmedeki işlerin görece değerini belirlemek için tasarlanan sistematik bir süreçtir (Bratton
& Gold, 2012, 381).
Bu süreçlerin yönetiminde insan kaynakları profesyonellerinin rolü giderek başat hâle
gelmiş bulunmaktadır. Bu bölümde iş değerlemesi ve ücret yönetim sistemi tüm boyutlarıyla
ortaya konulmuştur.
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9.1. İş Değerlemesinin Amaçları
İş değerlemesi uygulamalarının doğrudan amacı iç ve dış tutarlığı sağlamaktır. İç
tutarlılık, işletme içindeki görece ücret anlayışı ile ilgilenirken dış tutarlılık, işletmenin ücret
yapısının işletmenin faaliyet gösterdiği topluluğun, sanayi dalının veya ülkenin yapısıyla görece
uyumuna işaret etmektedir. İşletmelerin hiyerarşik yapısı dikkate alınmadan oluşturulan iş
değerleme yöntemleri tutarsızlığa yol açmaktadır. Öte yandan ücret araştırmaları dış tutarlılığın
sağlanması açısından gereklidir. Bu noktada toplu pazarlığın da dikkate alınması önem
taşımaktadır. Aynı işletme içinde iş değerlemesinin ve toplu pazarlığın birlikte mevcudiyeti
mümkündür. İş değerlemesi uygulaması neticesinde iç tutarlılığın sağlanması toplu pazarlığın
kapsamını daraltacaktır. Toplu pazarlık, yine de bütün ücret düzeyini yükselterek veya
düşürerek dış tutarlılığın sağlanmasında etkili olabilir (Flippo: 255-256). Ücret düzeyinde
tutarsızlığın başlıca sonucu ise çalışanlar arasında memnuniyetsizlik ve buna bağlı ortaya
çıkacak işletme kayıpları olacaktır.
Genel anlamda ele alındığında iş değerlemesi iç ve dış tutarlılığı amaçlamakla birlikte
iş değerlemesinin işletme düzeyindeki amaçlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
(Armstrong, 2006: 660)
İş değerlemesi;
 Adil, makul ve tutarlı yargılara dayanarak işlerin görece değerini veya önemini
tespit etmeyi,
 Adil ve savunulabilir derece ve ücret yapılarının oluşturulması ve sürdürülmesi için
gerekli bilginin üretilmesini,
 Bir derecelendirme yapısı içerisinde işlerin mümkün olduğunca objektif bir şekilde
değerlendirilmesi için bir dayanak sağlamayı ve böylece iş derecelendirme hakkında verilen
kararların tutarlı olabilmesini mümkün kılmayı,
 Eşdeğer öneme ve büyüklüğe sahip işler ve pozisyonlar arasında makul piyasa
karşılaştırmaları yapabilmeyi,
 Derecelerin tanımlandığı ve işlerin derecelendirildiği dayanakları açık bir şekilde
ifade ederek şeffaf olmayı,
 İşletmenin eşit değerdeki işlere eşit ücret ödeme yükümlülüğünü teminat altına
almayı amaçlamaktadır.
İş değerleme sürecine yüklenen öneme karşın sürecin sıklıkla yanlış anlaşıldığı iddia
edilmektedir. Yanlış anlaşılan hususlardan birincisi, sürecin bir dizi öznel değerlendirmeye
dayanan, bilimsellikten ziyade sistematik bir süreç olduğunun çoğunlukla göz ardı edilmesidir.
Ayrıca, iş değerlemenin asıl başlangıç noktasının işin değeri olduğu ve değerlemenin çalışanın
değerine dayanmadığı gerçeğinin anlaşılmaması da önemli bir yanlış anlama kaynağıdır. Son
olarak iş değerleme sürecinin geçerliliği veya işin değerini belirlemede kullanılan yöntemin ne
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ölçüde hassas olduğu şüphelidir (Bratton & Gold, 2012: 381). Dolayısıyla, iş değerleme
sürecinin değişmez değerler ürettiği doğru olmamakla birlikte sürecin en objektif biçimde
uygulanması işletmeler açısından yukarıda belirtilen amaçlar ışığında çok sayıda fayda
içermektedir.

9.2. İş Değerleme Yöntemleri
Amaçların gerçekleştirilmesi çoğunlukla birden fazla yöntemi gerektirmektedir. Hangi
yöntemin işletme için uygun yöntem olduğuna karar verilmesi ise çeşitli parametrelerin dikkate
alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, iş değerlemesi yapılırken uygulanan yöntemlerin
tercihinde kullanılabilecek faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: (Bratton & Gold, 2012:
381)
 Hukuki ve Sosyal Altyapı: Bir ülkede geçerli hukuk sistemi ve toplu pazarlık
uygulamalarının yapısı, iş değerlemesi için tercih edilecek yöntemin belirlenmesinde etkilidir.
 Örgütsel Yapı: İşletmelerin büyüklüğü iş değerlemesi yöntemlerinde belirleyici
olabilmektedir. Birden fazla işletme için uygulanacak iş değerlemesi planları daha karmaşık
olabilmektedir.
 Yönetim Tarzı: İşletmelerde uygulanan yönetim tarzları, çalışanların karar alma
mekanizmalarına olan katılımını da etkilediği için iş değerlemesi yönteminin belirlenmesi
açısından önemlidir. Baskıcı veya demokratik bir yönetim tarzına yakınlık, tercihleri
değiştirebilmektedir.
 Çalışan-Yönetim İlişkileri: İş değerlemesi için tercih edilen yöntemin çalışanlar
tarafından benimsenmesi, planın başarılı olmasının başlıca şartıdır. Sendikaların bütünüyle
reddettiği bir planın herhangi bir başarı şansı yoktur.
 Zaman ve Para Maliyeti: Diğer insan kaynakları faaliyetleri gibi iş değerlemesi
uygulamaları da zaman ve para maliyetine sahiptir. İşletmelerin daha önceden uygulanan hazır
programlar yerine işletmeye özgü yeni bir iş değerlemesi programı hazırlaması daha yüksek
zaman ve para maliyetine yol açabilir.
İş değerlemede kullanılan yöntemleri iki grup içerisinde değerlendirmek mümkündür.
Bunlardan ilki analitik yöntemlerdir. Analitik yöntemlerin başlıca özelliği, bir işin görece
değerini tespit ederken işlerin değeri ve önemi hakkında işin içinde mevcut tanımlanmış
birtakım faktörlere veya unsurlara dayanmasıdır. İşin kendisini oluşturan unsurlar ayrı ayrı ele
alınarak karşılaştırmaya gidilmektedir. Ölçülebilir bilgiye dayanması nedeniyle bu yöntem
kantitatif yöntem olarak da ifade edilmektedir. Analitik olmayan yöntemler olarak adlandırılan
ikinci grubun temel özelliği ise işleri bir bütün olarak derecelendirmesi ve sıralamasıdır. İşlerin
zorluğunun belirlenmesinde ölçülemeyen birimlerden faydalanması nedeniyle bu tür
yöntemlere kantitatif olmayan yöntemler de denilmektedir. Daha karmaşık ve zaman alıcı olan
analitik yöntemlerle kıyaslandığında analitik olmayan yöntemler daha basit gözükmektedirler
(Sharma, 2002: 179).
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9.2.1. Analitik Yöntemler
İşlerin önceden tanımlanmış çeşitli faktörlere ayrılarak gerçekleştirilen analitik iş
değerleme yöntemleri en fazla kullanılan iş değerleme yöntemleridir. Analitik yöntemlerin
diğer yöntemlere göre bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlardan birincisi,
değerlendirme yapanların, işin değeri hakkında bir sonuca varmadan önce işin her bir niteliği
üzerinde ayrı ayrı düşünmek zorunda olmalarıdır. İkinci avantaj ise, analitik yöntemler
sayesinde değerlendirme yapanların, kararlarının objektifliğini ve tutarlılığını artırmaya
yardımcı olacak belirlenmiş mihenk taşlarına veya yol göstericilere sahip olmalarıdır. Analitik
yöntemlerin eşit ücret taleplerinde bir savunma mekanizması olarak kullanılabileceği de
belirtilmektedir (Armstron &Taylor, 2014: 379).
Analitik yöntemlerin, işleri faktörlerine ayırırken olgusal kanıtlara dayanması
beklenmektedir. Ancak, bu kanıtların yorumlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu noktadaki
amaç objektifliği en üst düzeye taşımak olsa da öznelliğin tamamen ortadan kaldırılması
mümkün değildir (Armstron &Taylor, 2014: 379). Bir diğer önemli husus da faktörlerin seçimi
sırasında herhangi bir cinsiyetin veya ırkın avantajını gözetecek bir faktör seçiminden
kaçınmaktır. Analitik yöntemler kapsamında ele alınacak yöntemler puan yöntemi ve faktör
karşılaştırma yöntemi olacaktır.

9.2.1.1. Puan Yöntemi
Puan yönteminin başlıca özelliği, işleri faktörlere veya anahtar unsurlarına bölerek her
bir faktöre farklı derecelerde değer yüklemesidir. Kullanılan sayısal ölçekler yardımıyla, her
bir faktör başlığına puanlar verilmekte ve puanların toplamı faktörlerin mevcut iş içerisindeki
büyüklüğünü göstermektedir. Puan yöntemi uygulanırken aşağıdaki aşamaların takip edilmesi
gerekmektedir:
1) Faktör Seçimi
Temel niteliği işlerin faktörlerine ve alt faktörlerine ayrılması olan puan yönteminde
hangi faktörlerin seçileceği büyük önem taşımaktadır. İş faktörü, bir çalışanın katkıda
bulunmasını, üstlenmesini veya katlanmasını gerektiren özel bir gerekliliğe işaret etmektedir.
Evrensel olarak dört iş faktörü bulunmaktadır. Bunlar; (i) vasıf, (ii) sorumluluk, (iii) çaba ve
(iv) çalışma koşullarıdır. Vasfın ölçülmesi, iş şartları için gereken eğitim, tecrübe ve inisiyatifin
değerlendirilmesi yoluyla dolaylı bir biçimde yapılmaktadır. Sorumluluk ise makine, malzeme,
üretim ve diğer çalışanların iş güvenliği sorumluluğunu kapsamaktadır. Çaba, iş için sarf edilen
bedensel ve zihinsel çabaları işaret etmektedir. Duygusal çaba ihtiyacı da önemli kabul
edilmektedir. Son olarak çalışma koşulları, çalışanın ve işletmenin üzerinde doğrudan uzlaştığı
ve bilhassa telafi edilebilir bir faktörü oluşturmaktadır. Çalışma koşullarının ölçümü, inatçı
uyuşmazlık ve tehlikeli durumlar açısından gerekli görülmektedir (Flippo: 261).
Faktör seçimi, işletmeye ve değerleme kapsamına alınan işlerin doğasına bağımlıdır.
Başarılı bir iş değerlemesi, doğru faktörlerin seçilmesi ile yakından ilişkilidir. Faktör seçimini
işletme açısından önemli kılan başlıca sebep, seçilen faktörün işletmenin insanları nasıl
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tanımlayacağı ve ödüllendireceği yönündeki değerlerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, faktör
seçimi, değerleme planının görece değerleri belirlerken ne ölçüde adil bir temele dayandığını
büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Son olarak, eşit değer vakalarında faktör seçimi, değerleme
planının ayrımcı olabilme derecesini etkileyebilme gücüne sahiptir (Armstrong & Baron, 2002:
72).
2) Faktörlerin Tanımlanması
Doğru faktör seçiminin yanında seçilen faktörlerin açık bir biçimde tanımlanması da
başarılı bir iş değerlemesi için önem taşımaktadır. Seçilen faktörlerin neleri kapsadığı ve
dışarıda bıraktığı açık bir biçimde ifade edilmelidir. Örneğin, deneyim bir faktör olarak kabul
ediliyorsa, bu deneyimin süresi ve hangi alanlarda kazanılmış olduğu gibi alanlar açıklığa
kavuşturulmalıdır.
3) İş veya Rol Analizi
Seçilen her bir faktör için işlerin veya rollerin sistematik bir biçimde analiz edilmesidir.
Bu sürecin başlıca amacı, hangi faktörlerin işin içinde bulunduğunu belirleyerek değerlendirme
yapanlar için gerçekçi ve açık kanıtlar sunmaktır. İş veya rol analizi gerçekleştirilirken
doğrudan çalışanlarla yapılacak anketlerden faydalanılabileceği gibi gelişmiş bilgisayar
programlarından da faydalanmak mümkündür (Armstrong & Cummins vd., 2003: 13).
4) İş Değerlemesinin Gerçekleşmesi
Güvenilir ve gerçekçi değerleme ölçeklerinin yapılmasından ve işlerin özelliklerinin
detaylı bir biçimde tanımlanmasından sonra iş değerleme sürecinin geniş ölçüde kolaylaştığını
söylemek mümkündür. Bu aşamada hazırlanan iş tanımları dikkatlice okunmakta ve faktör
ölçeklerinin tanımları ile eldeki bilgiler karşılaştırılarak her bir faktöre düşen işin derecesi
hakkında karar verilmektedir. Tüm faktörlere verilen puanların toplanması işin puan türünden
değerlemesini verecektir. Ölçeklerin güvenilirliği ve detaylı olması puanlamada yaşanacak
sorunları engellemek adına faydalı olacaktır (Flippo: 264).
5) İşlerin Derecelendirilmesi
Tüm faktörlerin puanlandırılarak her bir iş için bir değerleme yapılmasının ardından
işler aldıkları puanlara göre sıralanmaktadırlar. Yapılan bu sıralama kademelendirilerek her bir
kademe için piyasa oranları da dikkate alınarak ücret serileri belirlenmektedir. İş değerleme
puanları ile ücret oranları arasında doğrudan herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. İş değerleme
planındaki puanların kendi başlarına bir değeri yoktur. Puanlar yalnızca işlerin dizi içindeki
yerini tanımlayan sıralı sayılardır. Aynı kademe içerisinde değerlendirilen tüm işler bireysel
puanlarına bakılmaksızın aynı ücret düzeyine sahip olacaklardır. Hatta iş değerleme puanları
açısından aynı kademe içerisinde yer alan işlere farklı ücret kademelerinin öngörülmesi
mümkündür. (Armstrong & Cummins vd., 2003: 14). İşlerin derecelendirilmesi sırasında temel
özellikleri birbirine benzeyen işlerin karşılaştırma yoluyla değerlendirilmesi mümkündür.
Karşılaşılan özel durumların değerlendirilmesinde genel rollerle bir karşılaştırma yapılarak
değerleme yoluna gidilebilir.
289

6) Yeniden Gözden Geçirme ve İtirazlar
İş değerleme süreci sonucunda ortaya çıkan yapı iş hayatında ve teknolojide ortaya
çıkan değişimlere göre belirli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler
yapılmalıdır. Ayrıca oluşturulan yapının mutlak anlamda objektif ve tutarlı olmayacağı göz
önünde bulundurularak çalışanların iş değerleme planları hakkında itirazlarda bulunabilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde adil ve tutarlı bir yapı adına oluşturulan sistem çalışanlar arasında
memnuniyetsizliğe yol açacaktır.

9.2.1.2. Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Geleneksel anlamıyla faktör karşılaştırma yönteminde işler kendilerini oluşturan
unsurlara veya faktörlere ayrılmaktadırlar. Bu faktörlerin çok sayıda olmasının iş değerleme
planını hantallaştırabileceği göz önünde bulundurularak evrensel olarak kabul görmüş beş
faktör yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu faktörler, zihinsel gereksinimler, vasıf
gereksinimleri, bedensel gereksinimler, sorumluluklar ve çalışma koşullarıdır. Faktör
karşılaştırma yöntemin birtakım anahtar işler seçilmekte, belirlenen faktörlere göre bu işler
analiz edilmektedir. Faktörlerin anahtar işler için ifade ettiği parasal değerler tespit edildikten
sonra diğer işler anahtar işlerle karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Puan sistemi ile faktör
karşılaştırma arasındaki temel fark, parasal değerlerin faktör karşılaştırma yönteminde
doğrudan tahsis edilmesidir (Armstrong &Baron, 2002: 64). Faktör karşılaştırma yönteminin
aşamaları aşağıdaki şekildedir: (Flippo: 267)
1) İş faktörlerini seçilmesi,
2) Anahtar işlerin seçilmesi,
3) Anahtar işler için doğru ücretlerin belirlenmesi,
4) Her bir iş faktörü altındaki anahtar işlerin sıralanması,
5) İş faktörleri arasında yer alan her bir anahtar faktör için ücretlerin dağıtılması,
6) Belirlenen faktör ölçütleri cinsinden diğer işlerin değerlemesinin yapılması,
7) Ücret yapısının şekillendirilmesi, ayarlanması ve işletilmesidir.
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Tablo 9.1: Faktör Karşılaştırma Örneği
Belirlenen Her Bir Faktör İçin Yapılan Saatlik Ödeme (TL)

İş

Saatlik
Ücret

Vasıf İçin
Ödenen

Çaba İçin
Ödenen

Sorumluluk İçin
Ödenen

Çalışma
Koşulları İçin
Ödenen

Sekreter

9.00

4.50

2.00

2.00

0.50

Ofis Çalışanı

11.00

5.50

2.50

2.50

0.50

Şef

15.00

6.00

3.50

4.00

1.50

Müdür

21.00

9.00

3.50

7.00

1.50

Kaynak: http://www.hr-guide.com/data/G413.htm sayfasından uyarlanmıştır.
Faktör karşılaştırma yönteminin başlıca avantajları, işlerinin değerinin doğrudan parasal
olarak ifade edilmesi, çok sayıda iş için uygulanabilmesi ve yeni oluşturulan işler için
kullanılabilmesidir. Öte yandan, bu yöntemin her bir faktör için belirlediği ücretin öznel
yargılara dayanabilmesi ve faktör ücretlerini belirlemek için kullanılan standartların belirli
gruplara karşı ayrımcılık yapabilmesi faktör karşılaştırma yönteminin olumsuz yönleridir.

9.2.2. Analitik Olmayan Yöntemler
Analitik olmayan yöntemlerin ortak özelliği, analitik yöntemlerin tersine işleri
unsurlarına ayırmadan bir bütün olarak değerlemesidir.

9.2.2.1. Sıralama Yöntemi
Sıralama yöntemi, iş değerleme yöntemleri arasında uygulanması en kolay ve maliyeti
en az olan yöntemdir. Bu yöntemin başlıca tekniği, bir işletmedeki işleri, görece değerine göre
sıralamaktır. İşlerin sıralanması bir komite tarafından gerçekleştirilebileceği gibi her bölümün
kendi gözetimci veya yöneticileri tarafından da yapılabilir. Değerlendiriciler tarafından yapılan
değerlendirmeler arasındaki farklılıklar daha sonra tek bir değerlendirme içerisinde bir araya
getirilebilirler. Bu son değerlendirmede bir anlaşmazlık olması durumunda değerlendiriciler
(veya komite) tarafından bir işe hangi sıra en fazla verilmiş ise işin sırası o sıra olarak kabul
edilir (Ertürk, 2011: 268).
İşleri bir bütün olarak ele alan bu yöntemin başlıca zayıflıkları, her bir işin değeri
hakkında rafine bir ölçüt sağlamamasıdır. Kıyaslamaların bütün iş üzerinden gerçekleştiğinden,
değerlendiricinin bir veya daha fazla faktöre bağlı olarak işin sıralaması sırasında önyargılarına
kapılması mümkündür. Değerlemenin yalnızca görece değeri göstermesi nedeniyle işlerin
önem dereceleri arasındaki farklılıklar ihmal edilebilmektedir (Chruden & Sherman, 1984:
419).
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Sıralama yöntemi iki şekilde uygulanmaktadır:
a) Kart Yöntemi: Her bir işin tanımlarının üzerinde yer aldığı kartların sıralanmasına
dayanan yöntemdir. Kartların her biri diğer kartlarla birer birer karşılaştırılarak daha önemli
olduğu düşünülen kartın üzeri işaretlenir. Karşılaştırma neticesin en fazla işareti alan iş en
önemli iş olarak kabul edilir. Özellikle işlerin karmaşık olduğu bir durumda sıralamanın
önyargılardan etkilenebilmesi, yöntemin başlıca olumsuz tarafıdır.
b) İkili Karşılaştırma Matrisi: Her bir işi, diğer işler ile ikili bir biçimde bir matris
üzerinde karşılaştırmaya dayanan yöntem, diğerlerine göre önemli kabul edilen işe iki puan, eş
değer kabul edilen işe bir puan ve daha az değerli görülen işe ise sıfır puan verilmesini
öngörmektedir. Bu sürecin sonunda en fazla puana sahip iş, en önemli iş olarak kabul
edilecektir. Matris yönteminin başlıca avantajı, yapılan karşılaştırmanın tüm paydaşlar
tarafından kolay anlaşılabilir nitelikte olmasıdır. Yöntemin işleri yalnızca görece değerleri
üzerinden sıralaması nedeniyle oluşturulan sıralama, ücret yönetimi için ideal bir yol gösterici
olmaktan uzaktır. Öte yandan, hem kart yönteminde hem ikili karşılaştırma matrisinde yapılan
değerlendirmelerin öznel ölçütler içermesi, her iki yönteme yönelecek itirazlara doyurucu
cevaplar verilmesini engellemektedir (Uyargil, 2008: 308).

9.2.2.2. Sınıflama Yöntemi
Sınıflama veya derecelendirme yönteminin başlıca özelliği, işleri önceden tespit edilmiş
bir dizi ücret sınıflarına veya kademelerine göre sınıflandırması veya gruplandırmasıdır. Aynı
grubun içerisinde yer alan işler, aynı oranda ücretlendirilirler. Kolay uygulanan ve sıkça
kullanılan bu yöntem, puanlama ve faktör karşılaştırma yöntemlerine göre daha az hassastır
(Chruden & Sherman, 1984: 419). Sınıflama yönteminin aşamaları şu şekildedir: İşlere ilişkin
bilgilerin sağlanması, işlerin alt kümelere ayrılması, sınıf tanımlarının yapılması ve işlerin
sınıflara yerleştirilmesidir. Ancak, sınıfların tanımlanmasındaki güçlükler ve değerleme
yapanların işletmedeki tüm işleri yeterli derecede bilmemesi yöntemin başlıca
dezavantajlarıdır. Sınıfların kendi içerisinde bir ayrım yapılmaması da yöntemin önemli
eksiklerinden biridir (Chruden & Sherman, 1984: 419).

9.3. Ücretin Tanım ve Önemi
İnsan kaynakları yönetiminin temel bileşenlerinden biri olan ücret yönetimi ve ücretler
konusu, ekonomik ve sosyal hayatta çok çeşitli mikro ve makro etkilere sahip bir konudur.
İktisadi açıdan bir üretim faktörü olarak emeğin fiyatı, bedeli (karşılığı) olarak tanımlanan
ücret; emeği karşılığı çalışan ve toplumun büyük kesimini oluşturan ücretliler grubunun gelirini
ve hayat standardını belirlerken işletmeler için bir maliyet unsurunu ifade etmekte, diğer
taraftan millî gelirin çeşitli gelir grupları arasındaki dağılışına ilişkin gösterge niteliği
taşımaktadır.
Kuşkusuz çalışanların emeği karşılıkları aldıkları ücret, onların genellikle finansal
güvencesinin büyük bölümünü diğer bir ifadeyle yegâne gelirlerini oluşturmaktadır. Bu
niteliğiyle ücret, çalışanların satın alma gücünü temsil eder. Bundan dolayı, ücretler çalışanların
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ekonomik ve sosyal refahında önemli bir paya sahiptirler (Milkovich – Newman, 2004, 5).
Diğer bir ifadeyle emek sahiplerinin hayat kalite ve standardı ücretler seviyesine bağlı
bulunmaktadır. Çalışanlar, gelir ve güvence sağlayıcı etkisi nedeniyle ücretler konusunda çok
hassastır. Bu bağlamda çalışanlar açısından ücret “kendisinin ve varsa ailesinin günlük
yaşamını ve geleceğini belirli ölçüde güvence altına alabilecek, fiziksel ve düşünsel emeğinin
karşılığı olarak aldığı para” biçiminde ifade edilebilir. (Kaymaz, 2010: 1).
Çalışanlar ücreti, işverenleri ile onlar arasında gerçekleşen değişimin karşılığı, bir
işletmenin çalışanı olmanın bedeli ve işlerini iyi yapmanın bir ödülü olarak görür. Yine
çalışanlar eğitim ve mesleki gelişimlerine yatırım yaparlar; işletmeye zaman ve enerjileri ile
katkı sağlarlar. Ücret, çalışanların yatırım ve katkılarının karşılığı olarak da nitelendirilir
(Milkovich – Newman, 2004: 5). Çalışanlar için ücretlerin yeterliliği kadar ücret adaletinin
sağlanması da kritik önemdedir. Ücretin adil olması çalışan tatmin ve motivasyonunu artırır.
Ücret belirtildiği gibi sadece çalışan açısından değil, ücretliler grubu başta gelişmiş
ülkeler olmak üzere hemen hemen tüm toplumlarda nüfusun önemli bir kısmını meydana
getirdiğinden dolayı ülkenin ekonomik yapısı bakımından da önem arz etmektedir. Ücretler
seviyesi artıkça ücretliler grubunun millî gelir içindeki payı ve dolayısıyla ekonomik, sosyal ve
siyasi etkisi artar (Zaim, 1974: 81-82). Yine ücretler seviyesi ekonomik canlılık, tüketim
düzeyi, istihdam ve tasarruf oranları ile yatırımlar üzerinde de belirleyicidir.
Diğer taraftan ücret, sektörlere göre kısmi farklılıklar göstermekle birlikte işletmelerin
rekabet güçleri üzerinde temel etkili olan unsurların başında gelmektedir. Çünkü örgütsel
amaçlara ulaşmak için katlanılması gereken önemli bir gider veya maliyet kalemi olan işgücü
maliyeti, toplam maliyetler içinde önemli bir paya sahiptir. Bu pay, emek yoğun işletmelerde
ve özellikle günümüzde birçok ülkede işgücünün yarısından fazlasının istihdam edildiği finansbankacılık, eğitim ve sağlık gibi hizmetler sektöründeki iş kollarında çok daha yüksektir.
Bununla birlikte, aynı işkolundaki işletmeler arasında da ücretlerin toplam maliyet içindeki payı
farklılık gösterebilmektedir.
Ücret bir maliyet unsuru olmanın yanı sıra işletmeler için ücret, örgütsel stratejileri
uygulamak, amaç ve hedeflere ulaşmak için etkili bir araç fonksiyonu da görmektedir.
Ücretlerle çalışan davranışı ve örgütün performansının iyileştirilmesine etki edilebilir.
Ücretlerle çalışanların işlerinin kalitesine, müşterilere karşı tutum ve davranışlarına ve esneklik
anlayışlarına, yeni beceriler edinme veya yenilikçi önerilerde bulunmalarına etki edilir. Hatta
çalışanların sendikal örgütlenmeye ve işverene karşı yasal eylemlere başvurma yaklaşımı ücret
düzeylerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir (Milkovich – Newman, 2004: 4-5).
Kısacası çalışan ücretleri, bir işletmenin etkinlik ve verimliliği, diğer bir deyişle genel
başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Buna göre ücretler, işletmeler için bir yandan temel
bir maliyet unsuru iken diğer yandan işletmelerin rekabet gücünün belirleyicisidir.
Ücretlere çalışan ve işverenler dışındaki toplum kesimleri ve bireylerin birbirinden
farklı perspektiflerden yaklaştığı görülmektedir. Nitekim bazı seçmenler kamu çalışanları için
ücreti, emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerini vergi artışlarının nedeni olarak görürken bazı
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tüketiciler ücret artışlarının fiyat artışına yol açtığını düşünürler. Daha yüksek ücret
maliyetlerinin yararlarına olmadığına inanırlar. Kamu yöneticileri ve yasa koyucular ortalama
ücretlerdeki değişimi, tıbbi yardım, yiyecek kuponu gibi sosyal hizmetler için uygun niteliklerin
belirlenmesinde bir rehber olarak görürler (Milkovich – Newman, 2004: 5).
Ücretlerden beklenilen en önemli yarar ise nitelikleri çalışanları örgüte çekme ve
örgütteki nitelikli çalışanların istihdamının sürekliliğini sağlamaktır. Daha önemli bir etki de
ücretlerin çalışanların çoğu için büyük bir motivasyon aracı olması ve çalışanların tutum ve
davranışlarını etkilemesidir (Gerhart – Minkoff - Olsen, 1995: 2).
Bu nedenlerle ücret konusu üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı, emek örgütleri olan
sendikaların ve işverenlerin çetin pazarlıklar yürüttüğü bir konu olma özelliğini taşımaktadır.
Ücret; emeği karşılığı çalışanları, onları istihdam eden işletmeleri ve ülkelerin genel ekonomik
dengelerini ve buna bağlı politikaları etkileyen bir unsurdur.
Ücret kavramı; “karşılık, bir iş karşılığı olarak verilen ayni ve nakdi değer, kira, sevap,
ödül gibi anlamlara gelen Osmanlıcadaki “ecir” sözcüğüne türetilmiştir (Acar, 2012: 3).
İngilizcede kavram, “karşılık, denkleştirme ve telafi” anlamına gelmektedir. Kavramının
kökeni, farklı dillerde çok çeşitli anlamlar taşımakla birlikte ücretin genel olarak “hak, karşılık
ve ödül” anlamları taşıdığı ifade edilebilir (Milkovich – Newman, 2004: 6).
Ücret kavramının yerine maaş, aylık, haftalık, gündelik (yevmiye) vb. kavramlar
kullanılmaktadır. Benzer şekilde İngilizcede “wage” kavramının yanı sıra (ücret), “salary”
(maaş), “reward” (ödül) terimleri sıkça ücret yerine kullanılmaktadır (Acar, 2012: 3).
Ücret, Anayasa’nın “Ücrette Adaletin Sağlanması” başlıklı 55. maddesinde de “emeğin
karşılığı” olarak ifade edilmiştir. Bu maddede yine devletin ücrette adaletin sağlanmasındaki
görevi ise, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal
yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri almak olarak düzenlenmiştir.
1475 sayılı eski İş Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde “bir kimseye
bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar”
biçiminde tanımlanmaktadır.
1949 yılında yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) “Ücretlerin Korunması”
başlıklı 95 sayılı Sözleşmesi’nin ilk maddesinde, “Yapılan veya yapılacak olan bir iş veyahut
görülen ve görülecek olan bir hizmet için yazılı veya sözlü bir iş akdi gereğince bir işveren
tarafından bir işçiye, her ne nam altında ve hangi hesaplama şekli ile olursa olsun ödenmesi
gereken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma veya millî mevzuatla tespit
edilen bedel veya kazançları ifade eder.” şeklinde kapsamlı bir ücret tanımı yapılmıştır.
Nihayet genel olarak ücret tanımı, emeğin bedeli veya çalışmanın karşılığı olarak emek
sahibine sağlanan toplam yararlar olarak ifade edilebilir. Kısacası ücret; çalışanının istihdam
ilişkisinin bir parçası olarak aldığı her çeşit finansal karşılıklar ile maddi hizmet ve yararlardır.
(Milkovich – Newman, 2004: 6).
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Tanımlar ve açıklamalar ışığında farklı çıkar gruplarının farklı beklentilere sahip olduğu
ve genel ekonomi açısından etkili sonuçlara ortaya çıkaran ücretler konusunun insan kaynakları
yönetim departmanları tarafından etkin yönetimi gerekmektedir.

9.4. Ücret Bileşenleri
Ücret, çeşitli unsurlardan oluşan bir paketi veya toplamı ifade eder. Ücreti oluşturan
unsurlar diğer bir ifadeyle ücret bileşenleri;


Temel (kök) ücret



Değişken ücret



Ek yararlar ve sosyal yardımlardır.

Gerçekten, herhangi bir çalışan aylık temel ücretin yanı sıra belirlenen hedeflere
ulaşmasına bağlı olarak prim ve ayrıca yemek, ulaşım bedeli ile ikramiye vb. sosyal
yardımlardan oluşan bir ücret almaktadır. Ücret bileşenlerinin ilk ikisi doğrudan, diğerleri ise
dolaylı ücret bileşeni olarak adlandırılmaktadır. Temel ve değişken ücretler işin ve personelin
değeriyle ilişkili olmaları nedeniyle doğrudan ücret bileşenleri; ek yararlar ve sosyal yardımlar
işin ve personelin değeriyle daha düşük düzeyde ilişkili olmaları nedeniyle dolaylı ücret
bileşenleri arasında sayılır.
Temel ücret, ana-kök ücret olarak ifade edilmekte olup genellikle çalışanın yerine
getirdiği işin önem ve değeri ile kısmen de sahip olduğu beceri ve yetkinliklere göre belirlenen
ve belirli bir dönem boyunca garanti edilmiş ücrettir. Çalışanın genellikle ücret gelirinin büyük
kısmı temel ücretten oluşur. Bu nedenle temel en önemli ücret bileşendir. Ayrıca temel ücret,
işin değerini esas aldığı ve piyasadaki benzer işlerin ücret düzeyleri de dikkate alınarak iş
değerlemesine dayalı olarak belirlendiği için ücrette adalet bu ücret bileşeni düzeyinde sağlanır.
Diğer bir ifadeyle eşit değerde işleri yapan çalışanlar aynı temel maaşı alırlar.
Şekil 9.1: Ücret Bileşenleri
Ücret Paketi
Doğrudan Ücret
Temel Ücret

Değişken Ücret

Dolaylı Ücret
Ek Yararlar

Sosyal Yardımlar

Temel ücrette işin değerinin yanı sıra etkili olan unsurlar ise aynı işleri yapmakla birlikte
çalışanlar arasındaki kıdem, liyakat, beceri ve yetkinlik farklılıklarıdır. Aynı işi yapan daha
kıdemli çalışanın daha yüksek ücret almasıdır.
Değişken ücret ise çalışanın performansına bağlı ücret bileşenidir. Bazı sektörlerde
toplam ücret içinde performans ücreti adı da verilen değişken ücretin payı artmaktadır. Örneğin
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satış işlerinde genellikle prim esaslı bir ücret yapısı belirlenmiş olup çoğu çalışanın prim ücreti
temel ücretin üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak, değişken ücretler garantili olmayan,
personelin performans ve katkı düzeyine göre varlığı ve miktarı değişebilen bileşenlerdir. Prim,
komisyon, kâr payı, ikramiye vb. ödemeler değişken ücretin tipik örnekleridir.
Ek yararlar ve sosyal yardımlar ise tüm çalışanlara işin değeri ve çalışanın
performansına bağlı olmaksızın yapılan ve genellikle eşit düzeyde sağlanan ek yararlardır.
Yaygın türleri yemek, barınma ve ulaştırma sağlanması ya da bu tür ihtiyaçların karşılanması
için ödeme yapılması; yabancı dil, iş güçlüğü ya da makam tazminatı verilmesi vb.dir. Hayat
ve sağlık sigortaları, özel araba, telefon, konut, dinlenme odası, özel otopark vb. şeklindeki ek
yararlar ise üst düzey yöneticilere sağlanmaktadır (Acar, 2012: 4-5).
Toplam ücret paketini oluşturan ücret bileşenlerinin dışında çalışanların işten elde ettiği
çeşitli karşılıklar vardır. Bunlar, öğrenme fırsatları, tanınma ve statü, istihdam güvencesi, terfi
imkânları, ekip anlayışına sahip iş arkadaşları, işin geliştirici ve meydan okuyucu özelliği gibi
psikolojik nitelikli olup ilgili karşılıklar olarak adlandırılmaktadır. İlgili karşılıklar maddi
olmayan niteliktedir ve çalışan davranışları üzerinde geniş etkilere sahiptir. Bunlar, toplam
ücretten daha geniş karşılıklar anlamına gelmektedir (Milkovich – Newman, 2004: 7-11).

9.5. Ücret Yönetim Sistemi
Ücret konusu işletme ve çalışanların en hassas olduğu konuların başında geldiğinden
dolayı ücret yönetimi en önemli insan kaynakları işlevlerinden birini oluşturmaktadır. Ücret
yönetimi kısaca işletmelerin ve çalışanların beklentilerini karşılayan bir ücret sisteminin
kurulması ve yürütülmesidir (Benligiray, 2003: 11). Diğer bir ifadeyle ücret yönetimi çatışan
menfaatleri ortak paydada buluşturan faaliyetlerin bir sentezi olarak da tanımlanabilir.
(Sabuncuoğlu, 2000: 209). Ücret yönetimiyle işletmelerin rekabet kaygısı ile çalışanların gelir
ve güvence ihtiyacı arasında denge kurulması amaçlanmaktadır. Kuşkusuz işletmelerde etkin
bir ücret yönetimi, çalışanların tatmin ve motivasyonunu sağlayarak etkin ve verimli bir
işletmeye ulaşılmasına hizmet eder. Aksi durumda, diğer deyişle işletmelerde çalışanları tatmin
edici olmayan bir ücret yapısının varlığı, çalışanlar arasında devamsızlık ve devir hızının
artması, şikâyetlerin çoğalması ve verim düşüklüğü ile iş uyuşmazlıklarına yol açabilmektedir.
Ücret yönetimi, ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesiyle ilgili bir ücretlendirme
sisteminin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve kontrol edilmesini içeren bir süreçtir
(Acar, 2012: 5).
“Ücret yönetimi, ücret strateji ve politikalarının geliştirilmesi, ücret yönetim sisteminin
(süreç-uygulama-prosedürler) tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesi olarak da
tanımlanabilir. Diğer bir tanımda ücret yönetimi, “örgütlerin ücret sistemlerini geliştirmek ve
sürdürmek için kullandıkları felsefe, strateji, politika, plan ve süreçler bütünü” olarak
açıklanmaktadır (Acar, 2007: 31).
Diğer taraftan ücret yönetimi stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi gereken temel bir
insan kaynakları işlevidir. Stratejik ücret yönetimi ise insan kaynakları yönetimi ile örgütün
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stratejik amaç ve hedeflerinin uyumlaştırılması olarak ifade edilen stratejik insan kaynakları
yönetim anlayışının bir bileşeni niteliğindedir ve ücret yönetimine dair faaliyetlerin stratejik bir
yaklaşımla ele alınmasını ve yürütülmesini ifade eder. Ücret yönetimi ile ilgili kararların
işletme stratejileri ile uyumlu ve bu stratejileri destekleyici nitelikte olması esasına dayanır.
Kuşkusuz, işletmelerin stratejik hedeflerinin başında rekabetçi konumlarının sürdürülmesinin
geleceği gerçeği dikkate alındığında bu hedefle uyumlu ücret yönetiminin maliyet artırıcı
özellik taşımaması gerekir (Acar, 2012: 6).
Bu nedenle günümüzde ücret sisteminin tasarlanması ve etkin bir şekilde işletilmesi
insan kaynakları yöneticilerinin sorumlu oldukları en kompleks insan kaynakları işlevlerinden
birini oluşturmaktadır. Üstelik bir işletmenin ücret yönetimi yaklaşımı temel insan kaynakları
işlevlerinden olan işe alma, kariyer, kariyer planlaması ile performans yönetimi üzerinde derin
etkilere sahip olduğu gibi, işverenler açısından önemli bir maliyet olması nedeniyle dikkatle
planlanması gereken ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Kısaca ifade
edilecek olursa ücret yönetimi ile ilgili kararlar diğer insan kaynakları yönetimi işlevleri ile
uyumlu, örgüt stratejisini destekleyici nitelik taşımalıdır. Yine, ücretleme stratejisinin hayata
geçirilmesi için ücret verilmek istenen mesajla uyumlu olmalıdır (Milkovic - Broderick, 1989:
3)
Diğer taraftan, etkin işleyen ücret yönetim sisteminin kurulmasında işletmelerin içinde
bulunduğu koşullar da belirleyicidir. İşletmelerin ödeme gücü, kârlılık ve verimliliği, rekabet
gücü ile sendikaların tutumu ve yasal düzenlemeler ücret yönetimini etkileyen unsurlardır.
Ayrıca ücret yönetimi, ücret artışlarını ve değişikliklerini, ücret ayarlamalarını ve
ödeme maliyetlerinin düzenlenmesi süreçlerini de kapsamaktadır. (Çakır, 2006: 20)

9.6. Ücret Yönetiminin Temel İlke ve Amaçları
9.6.1. Ücret Yönetiminin Temel İlkeleri
Ücretlemede dikkate alınması gereken temel ilkeler şunlardır (Sabuncuoğlu, 2000: 209210).
Eşitlik İlkesi: Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasıdır. Bu ilkeye göre işin önemi,
zorluk ve sorumluluk düzeyi gibi birtakım kriterler dikkate alınarak ödenen ücretler arasında
denge kurulmasına dayanır.
Dengeli Ücret İlkesi: Bu ilke çatışan menfaatlerin uyumlaştırılmasıdır. Diğer bir
ifadeyle, ücretlerin çalışanların yaşam standardını yükseltecek düzeyde ve ancak örgütün
maliyetlerini aşırı zorlamayacak ölçüde olması anlamına gelmektedir.
Cari Ücrete Uygunluk İlkesi: Bu ilke piyasanın dikkate alınarak işgücü piyasasında
aynı tür işler için eşit düzeyde ücret ödenmesine dayanır. Ücretlerin piyasa ücret düzeyi dikkate
alınarak belirlenmemesi durumunda işletmeler nitelikli işgücünü elinde tutamayacak ve
nitelikli işgörenleri işletmeye çekemeyecektir.
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Yükselme (Terfi) Uyumlu Ücret İlkesi: Bu ilke, bir çalışanın bir üst pozisyona
geçmesiyle birlikte ücretinin de artması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle ücretin daha
üst pozisyonlara yükselmeyi özendirici etkisini korumak için bir astın, üstten yüksek ücret
almamasına dayanmaktadır.
Bütünlük İlkesi: Bütünlük ilkesi, işletmedeki her kademede çalışanının, beyaz veya
mavi yakalı olduğuna bakılmaksızın kapsama alındığı bir ücret politikasının uygulanmasıdır.
Nesnellik İlkesi: İşletmelerde ücretlerin objektif kriterlere ve çalışanların yarattığı
değere göre kayırma ve huzursuzluğa yol açmayacak şekilde belirlenmelidir.
Açıklık İlkesi: Bu ilke işletmede uygulanacak ücret sisteminin tüm çalışanlar tarafından
kolay anlaşılır ve açık nitelikte tasarlanmış olması anlamına gelmektedir. Ücret sisteminin
uygulanmasının her aşamasında çalışanların bilgilendirilmesi ile görüş ve önerilerini
sunmalarına imkân veren bir sistem tasarlanmalıdır.

9.6.2. Ücret Yönetiminin Amaçları
Kuşkusuz ücret yönetiminde amaçlar, önemli bir yere sahiptir ve ücretleme yoluyla
ulaşmak istenen yeri, elde edilmek istenen sonuçları ifade eder. Bir ücret yönetimi sürecinde
öncelikle amaçların belirlenmesi gerekir. Ücret yönetiminin genel amaçları şunlardır:
Nitelikli İşgücü İstihdamı: İşletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyi, diğer bir ifadeyle
rekabet güçleri üzerinde belirleyici unsur sahip olduğu insan kaynaklarıdır. Küreselleşen
dünyada bilgi rekabette en büyük silah hâline gelmiş ve işletmeler için nitelikli ve eğitimli
işgücü rekabeti giderek artmıştır. Bu nedenle ücretlerin birincil fonksiyonu örgütün ihtiyaç
duyduğu nitelik ve sayıda işgücünü işletmeye çekmektir. Bu nedenle de piyasadaki ücret
düzeyleri ile rekabet edecek ücretler verilmelidir.
Mevcut İşgücünü Elde Tutma: İstihdam edilen nitelikli işgücünü elde tutma ücret
yönetiminin diğer bir amacıdır. Ücretler, işgücünün iş tatminini ve bağlılığını sağlamada önemli
bir motivasyon aracıdır. Aksi durumda işgücü devir hızı artacak, buna bağlı olarak yeni
işgücünün istihdam, oryantasyon ve eğitim maliyetleri ile düşük verimlilik düzeyinden kaynaklı
maliyetler meydana gelecektir.
Motive Edicilik: Ücretlemede bir amaç ta işgücünün beklenen davranışları
göstermesini sağlamaktır. Ücretler işletmede istenir işgücü davranışlarını teşvik edici,
pekiştirici ve bu davranışların gelecekte de gösterilmesini özendirici olmalıdır. Ücretlerle,
performans düzeyi yüksek, tecrübeli ve disiplinli çalışanların bu çabalarını destekleyen ücret
planları tasarlanmalıdır.
Örgüt Performansının Yükseltilmesi: Ücretlerden örgüt performansının
artırılmasında bir araç olarak yararlanılabilir. Bu amaçla ödenen ücret artışları ile işgücü
verimliliği arasında bir bağ kurulabilir (Sabuncuoğlu, 2009: 246).
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Ücretlemede diğer temel hedefler ise etkinlik, adalet ile yasa ve düzenlemelere
uyumdur. Etkinlik; performansta iyileşme, kalite artışı, müşteri ve hissedarların memnuniyeti
ile emek maliyetlerinin kontrolü demektir. Adalet; ücret sistemlerinin temel amaçlarından
biridir. Herkese eşit davranmak anlamına gelmeyip çalışanların hem katkı (örneğin daha fazla
performans, tecrübe ve eğitim için daha fazla ücret ödeme) hem de ihtiyaçlarını (prosedürel
adalet) dikkate alarak bütün çalışanlara adil davranılmasıdır. Prosedürel adalet ile ücretleme
kararlarına çalışanların katılması anlaşılmaktadır. Yasa ve düzenlemelere uyum, bu alandaki
değişiklere uygun tasarım yapılmasıdır.
Bu hedefler, birkaç amaca hizmet eder. Bunlardan birincisi, ücret sisteminin dizaynına
rehberlik etmesidir. Nitekim amaç, müşteri tatminini artırmak ise teşvik programları
ücretlemede esas alınır. İşverenlerin diğer amacı, yeni ürünler geliştirme ve yenilik ise iş
dizaynı, eğitim, takım çalışmasını destekleyici ücret sistemi olarak tasarlanabilir. İkincisi ise,
bu hedeflere ücret sisteminin başarı standartları, ölçütleri olarak hizmet etmesidir. Hedef, en
nitelikli ve yetkin çalışanları çekmek olduğu hâlde bu çalışanlar işletmeden ayrılıyor veya
işletmeyi tercih etmiyorsa sistem etkin bir şekilde hayata geçirilememiş demektir (Milkovich –
Newman, 2004: 15-16).

9.7. Ücret Yönetim Süreci
Ücret yönetimi, çeşitli aşamalardan dinamik bir süreçtir. Bu sürecin temel aşamaları;


Ücret yönetim sisteminin oluşturulması/kurulması,



Bu sistemin uygulanması/yürütülmesi,


Uygulama sonuçları gözden geçirilerek, diğer bir ifadeyle güncellenerek
devamlılığın sağlanmasıdır.
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Şekil 9.2: Ücret Yönetim Süreci
İç ve Çevresel
Faktör ve Koşullar

Örgüt ve İnsan
Kaynakları: amaç ve
Stratejiler
Ücret Yönetimi Sisteminin
Oluşturulması
Amaçlar ve Ücret Politikaları

Temel Ücret Yapısı:
İş Kademeleri-Ücret
Düzeyi ve Aralıkları

Temel
Ücret

Değişken
Ücret

Ek Yararlar
Sosyal
Yardımlar

İş
Değerlemesi
Ücret
Araştırması

Ücret Sistem(leri)
Örgüt-İş-Süreç
personel analizleri

Organizasyon: Görev ve
Sorumluluklar

Uygulama: Ücret Yönetimi Sisteminin
İyileştirilmesi
İletişim: Ücret yönetimi sistemi konusunda ilgililerle iletişim
Ücret Yapısı:
1) Bireysel ücretlerin yapıya uyumunun sağlanması
2) Dönemlik temel ücret artış ve ayarlamaları

Ücret Sistemleri:
Temel ücret hadleri, ücret paketi, devam ve
performans durumlarına göre personel
ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi

Devam takibi,
performans
değerleme,
ücret
araştırması,
yasal
düzenlemeler
ve
sözleşmeler

Değerleme-Kontrol: Sistemin Devamlılığının Sağlanması
Bir ücret yönetimi sistemi kurulmasındaki aşamalar ise;


Uygulama sonuçlarına ve yaşanan değişimlere göre ücret yapısında ve
Amaçların ve politikaların belirlenmesi,
sistemlerinde gerekli güncellemelerin yapılması ve sistemin devamlılığının
sağlanması
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Ücret yapısının oluşturulması,



Ücret sisteminin oluşturulması,



Ücretleme işlevine ilişkin görev ve sorumlulukların tanımlanması aşamalarıdır.

Kuşkusuz ücret yönetim sisteminin kurulmasındaki ilk aşama amaçların ve bu amaçlara
ulaşmak için uygulanacak politikaların belirlenmesidir. Ücret politikaları, ücret yapı ve
sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde karar alıcılar için yol gösterme işlevine
sahiptir. Eğer işletmede yüksek ücret bir politika tercihi ise ücret seviyesi piyasa ortalaması
üzerinde ortaya çıkar ve ücret artış dönemlerinde de aynı yaklaşımla hareket edilir.
Ücret politikaları, aşağıda örnekleri verilen konularla ilgili olabilir (Acar, 2012, 7).


Ücret performans ilişkisinin kurulup kurulmayacağı,



Ücret paketinin hangi bileşenlerden oluşacağı,



Temel ücretin, değişken ücretin ve ek yararların payının ne olacağı,


sistemi),

Personelin ücretlerinin neye göre ve nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği (ücret


yüksek),

İşletmenin ücret düzeylerinin piyasa ortalamalarına göre nasıl olacağı (düşük-eşit-



Ücret yönetimi sisteminin kimler tarafından nasıl yönetileceği,



Ücretleme konusunda açıklık mı yoksa gizlilik ilkesinin mi geçerli olacağı.

Bir ücret yönetim sistemi kurulurken ikinci aşama ücret yapısının oluşturulmasıdır. Bu
adım, işlerin göreli değerine veya kişilerin beceri ve yetkinliklerine göre temel ücret
düzeylerinin farklılaştırılmasını içerir (Ataay-Acar, 2015: 367). Ücret yapıları, genellikle iş
değerlemesi ve ücret araştırması verilerinden yararlanılarak oluşturulur. Bu aşamada işler ve
personel açısından temel ücret düzeylerini ve farklılıklarını tanımlayan ücret yapısı oluşturulur.
Ücret yapısının oluşturulması, ücret yönetim sisteminin oluşturulmasında öncelikli ve
altyapısal bir öneme sahiptir.
Ücret sistemleri, çalışana ücretin nasıl ödeneceğini belirleyen ilke ve düzeni ifade eder.
Bu aşamada, ücret sistemlerinin belirlenmesi aşamasında ödeme dönemleri itibarıyla bireysel
ücretlerin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılır veya planlar hazırlanır.
Diğer bir ifadeyle ücret sistemi, çalışanların temel ücret haddi, ücret paketinin bileşimi,
performans ve devam durumunun dayalı olarak aylık toplam ücretin nasıl hesaplanacağını ve
ödeneceğini gösterir.
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İşletmeler, farklı kıdeme, performansa, beceriye, zamana dayalı vb. ücret sistemlerini
uygulamaktadırlar. Bu ücret sistemlerinden bir kısmı önemi kaybederken performansa ve
beceriye dayalı ücret sistemleri giderek yaygınlık kazanmaktadır.
Ücretleme sürecindeki son aşama sürece ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesi
aşamasıdır. Bu aşamada, ücret yönetimi sürecindeki iş ve görevler ile bunların kim veya kimler
tarafından, nasıl bir yetki ve sorumluluk dağılımı içinde gerçekleştirileceği üzerinde durulur.
Yaygın uygulama, ücret yönetimi sürecindeki görevlerin büyük ölçüde insan kaynakları
bölümü tarafından yerine getirilmesidir. Ancak, süreçte özellikle muhasebe-finans gibi işlevler
ile hat yöneticilerinin de çeşitli roller üstlendiği görülmektedir. Yine, üst yönetim, dış danışman
ve uzmanlar, personel/sendika temsilcileri vb. de ücret sisteminin oluşturulmasının çeşitli
aşamalarına katılmaktadırlar.
Sonuç olarak ücret yönetim süreci; amaç ve politikalar çerçevesinde ücret yapısının
oluşturulması, ücret sistemlerinin biçimlendirilmesi ve ücretlemeye ilişkin görev ve
sorumlulukların saptanması aşamaları ile tamamlanmış olur. Böylece işletmede ücret yönetimi
sistemi kurulmuş olur. Tüm sistemlerde olduğu gibi hayata geçirilen bu sisteminin de uygulama
sonuçlarının değerlenmesi ve kontrol edilmesi sonucunda ücret politika, yapı ve sistemlerinde
gerekli değişiklikler yapılarak sistemin devamlılığının sağlanması hedeflenir.(Acar, 2012: 8)

9.8. İşletme Ücret Yapısının Oluşturulması
İşletme bünyesindeki birbirinden farklı çok sayıda iş ve bu işlerden oluşan farklı
düzeyde iş kümeleri bulunur. Benzer şekilde işkolu bünyesinde de benzer iş kümelerinin
bulunduğu çok sayıda işletme bulunmaktadır. İşletme düzeyindeki iş kümeleri arasında ücret
farklılıklarının olması ücret adaletinin sağlanması bakımından önemlidir. Bu ayrımı
belirlemede ücret yapılarından yararlanılır. Ücret yapıları, temel ücret düzeylerinin ve
farklılıklarının nasıl olacağını gösterir. Farklı iş, beceri ve yetkinlikler arası ücret farklılıklarına
dair kararlar ücret yapılarının oluşturulmasıyla ortaya konulur.
Bir ücret yapısı oluşturulurken öncelikle aşağıdaki hususlarda kararlar verilmelidir.
Bunlar;


Ücret düzey veya derece/kademe sayısının ne olacağı,



Düzeyler arasındaki ücret farklılıkları için esas alınacak kriterlerin neler olacağı,

 Ücret farklılıklarının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ne olacağı şeklinde
belirtilebilir (Ataay-Acar, 2015: 374).
Ücret yapısının oluşturulmasıyla ücret yönetim sistemi ve bireysel ücretlendirme için
bir çerçeve oluşturulmuş olur. İyi kurgulanmış bir ücret yapısının oluşturulması, ücret yönetim
sisteminin etkili sonuçlar doğurması için oldukça önemlidir. Öyle ki ücret yapısının ücret
yönetimi sisteminin iskeletini veya omurgasını oluşturduğu söylenebilir. Ücret yapısının
kurulması ile ücret paketinin büyük bölümünü oluşturan temel ücretlerin belirlenmesine ilişkin
yapı kurulmuş olur. Bundan dolayı sağlıklı bir ücret yapısının oluşturulması ve uygulanması,
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ücret yönetimi sisteminin başarısı için büyük önem içermektedir. Önceki başlıklar altında
belirtildiği gibi, ücrette adalet beklentisi temel ücretler üzerinde değerlendirildiği için de
sağlıklı ücret yapılarının oluşturulması çalışanlarda adalet duygusunun zedelenmemesi ve
dolayısıyla iş tatmininin sağlanması için bir zorunluluk hâline gelmektedir.
Ücret yapısı, geleneksel ve yaygın olarak işlerin göreli önem değerlerinin belirlenmesi
olarak ifade edilen iş değerlemesine dayalı olarak oluşturulur. Ancak son yıllarda, kişiye dayalı
ücret yapıları da yaygınlık kazanmaktadır. Kişiye dayalı ücret yapıları beceriye dayalı ve
yetkinliklere dayalı ücret yapıları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yaklaşıma göre işlerin
niteliğinden bağımsız olarak çalışanlar ilave beceri ve yetkinlik kazandıkça iş değişikliği
olmaksızın ücret artışı yapılmaktadır. İşletmelerin özeliklerine işe veya kişiye veyahut da karma
yapılar ücret yapısının oluşturulmasında tercih edilmekle birlikte işe, diğer bir deyişle iş
değerlemesine dayalı ücret yapısının kurulması oldukça yaygındır. İşi yapanın beceri ve
yetkinlikleri esaslı kişiye dayalı yapılar ise daha sınırlı uygulanmaktadır (Ataay-Acar, 2015:
375).
Diğer taraftan özellikleri bakımından ücret yapılarının ikiye ayrıldığı söylenebilir.
Bunlar;


Hiyerarşik ve Basık Ücret Yapıları



Piyasa Yönelimli ve İşletme Yönelimli Ücret Yapıları

Ücret yapısının hiyerarşik ve basık olmasına göre kurulacak yapıdaki derece sayısı ve
dereceler arasındaki ücret farkları değişiklik gösterir. Nitekim ücret yapıları hiyerarşik, diğer
bir ifadeyle çok dereceli ve basık, diğer deyişle az dereceli oluşturulabilir. Hiyerarşik yapılarda
hem derece sayısı hem de dereceler arası ücret farkı fazladır. Buna karşılık basık yapılarda,
derece sayısı ve dereceler arası ücret farkı daha az ve dolayısıyla en düşük ve en yüksek ücret
düzeyleri arasındaki fark da daha düşüktür. Bu nedenle basık ücret yapıları daha eşitlikçi ücret
yapılarıdır.
Ücret yapısı oluşturulurken dikkate alınacak hususlardan bir diğeri ise; ücret yapısının
piyasa mı yoksa işletme yönelimli mi oluşturulacağıdır. Piyasa duyarlılığı yüksek olup çoğu iş
için işgücü piyasasından çalışan temin eden, iş türleri piyasadakilere benzeyen ve kariyer
basamakları çok açık tanımlanmamış işletmeler, ücret yapılarını piyasa yönelimli oluştururlar.
Bu nitelikleri çok gelişmiş bazı işletmelerin iş değerlemesi yapmaksızın ücretleri piyasaya göre
belirlediği de görülmektedir. Buna karşılık piyasa ile benzerlik göstermeyen bazı işletmeler ise
iş değerlemesi ile belirlenen iç iş yapısı, ücret yapısını belirleyen esas faktör olarak dikkate
alınır. Bu işletmelerde sadece giriş işleri için piyasa ücretleri dikkate alınabilir.
Ücret yapısının oluşturulması ve uygulanması çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir.
Bu aşamalar; (Ataay-Acar, 2015: 375-376).


İşlerin değerlendirilmesi ve göreli önem düzeylerinin belirlenmesi,
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 Buna dayanarak ücret dağılımı diyagramının düzenlenmesi ve işletmenin mevcut
ücret yapısının ortaya çıkarılması,
 Piyasa Analizi: Çeşitli yöntemlerle piyasa araştırması yapılarak piyasadaki ücret
düzeylerinin ve yapısının belirlenmesi,
 Mukayese Aşaması: İşletmedeki ücret yapıları ile piyasa ücret yapılarının
karşılaştırılarak “ücret politikası doğrusunun/eğrisinin çizilmesi
 Yeni Ücret Yapısı: Karşılaştırma sonrasında işletmenin iş kademeleri ve ücret
düzeylerini içeren yeni ücret yapısının oluşturulması
 Yeni Ücret Yapısı ile Mukayese: Mevcut iş ve çalışanların bu yapı bakımından
durumlarının değerlendirilmesi
 Uyum Aşaması: Mevcut ücretlerin öngörülen yeni yapıya uyumunun planlanması
ve bu uyumun gerçekleştirilmesi,
 Gözden Geçirme Aşaması: Oluşturulan ücret yapısının güncellenmesi ve hayata
geçirilmesi ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve uygulanması

9.9. İş Değerlemesi ve Piyasa Ücret Araştırması
İş değerleme sonuçlarından yeni ücret yapısının oluşturulmasında yararlanılması için
işletmenin mevcut ücret yapısı ile piyasadaki uygulamaların beraberce incelenmesi gerekir.

9.9.1. İş Değerlemesi
Ücret yapısının oluşturulmasında ilk aşama iş değerlemesi ve bu değerlemeye dayalı
olarak işletmenin mevcut ücret yapısının ortaya konulmasıdır. İşlerin göreli önem ve
değerlerinin belirlenmesi olarak tanımlanan iş değerlemesi önceki konularda ayrıntılı bir
şekilde incelendiğinden bu kısımda tekrar ele alınmayacaktır. Öz olarak ifade edilecek olursa
iş değerlemesi sürecinde önce iş analizleri yapılıp iş tanımlanır, hazırlanır. Sonra, bir değerleme
kurulu tarafından yaygın değerlendirme yöntemlerinden olan sıralama, sınıflandırma, faktör
karşılaştırma ve faktör-puan yöntemlerinden biri ile işlerin değeri belirlenir (Amstrong, 2006:
660-662). Yaklaşık değerdeki işlerin oluşturduğu dereceler oluşturularak iş yapısı veya
hiyerarşisi kurulmuş olur. Bu derecelere göre temel ücret düzeyleri farklılaştırılarak ücret yapısı
oluşturulur ve işler ücretlendirilir. Ortaya çıkan sonuçlar, işletmede hâlen geçerli olan mevcut
ücret düzeyleri ve ardından piyasa ücret araştırması ile elde edilen piyasa ücret düzeyleri
dikkate alınarak gözden geçirilir.

9.9.2. Ücret Araştırması
Rekabetçi bir ücret düzeyi oluşturabilmek için özellikle emek arzındaki kıtlık nedeniyle
piyasa ücretleri baskısına duyarlı olan işler başta olmak üzere örgütteki işlerin piyasa ücret
düzeylerinin izlenmesi ve piyasa ile kıyaslanması gerekir. Çünkü iş değerleme planları ile
304

işlerin göreli değerleri belirlenmekle birlikte ve sadece iş değerlemesine dayalı olarak işlerin
ücretleri belirlenemez. Ücret düzeyleri büyük ölçüde piyasa baskısı nedeniyle piyasa ücret
düzeylerine bağlı olarak belirlenir. Ancak, işletmeye özgü bazı işler için piyasa kuvvetleri aynı
etkiyi yaratmayabilir. Bununla birlikte yine de işletme içi ücret farklılıklarına karar vermeden
önce piyasa ücretlerinin etkisi dikkate alınmalıdır. Nitekim piyasa baskısı ve müzakerelerin
firma içi ücret farklılıklarına etki ettiği kabul edilir (Amstrong, 2006: 681).
Gerçekten, piyasa ücretlerinin izlenmesi ve bunların ücretleme kararlarında dikkate
alınması, etkin ve sağlıklı işleyen bir ücret yönetim sistemi için oldukça önemlidir. Çünkü
işgörenler diğer işletmelerde aynı işler için ödenen toplam ücret paketi konusunda çok
hassastırlar. İşverenler de nitelikli çalışanları işletmeye çekmek, onları elde tutmak, motive
etmek ve örgütsel performansı artırmak amacıyla piyasa ücretleri konusunda bilgi sahibi
olmalıdırlar. Piyasadaki ücretlere ilişkin toplanan bilgiler, işletmenin ücret yapısının dış eşitliği
sağlayacak şekilde oluşturulmasında ve ayarlanmasında kullanılır.
Piyasa karşılaştırması yapılırken amaç; temel ücretler, ikramiye ve ek yararları tam
olarak kapsayan doğru ve temsil niteliği olan veriler elde etmek, aynı tür ve ölçekteki işleri
mukayese etmek, son verileri edinmek, verileri örgütsel koşul ve ihtiyaçlar ışığında
yorumlamak olmalıdır (Amstrong, 2006: 682).
İşletmeler, özellikle rakip işletmelerin hangi ücret politikalarını uyguladıkları, anahtar
işlerde çalışanlarına ne kadar ücret ödedikleri, toplam ücret paketi içinde hangi bileşenlere, ne
oranda yer verdikleri, dönemlik ücret artış oranlarını ne düzeyde tuttukları vb. konularda bilgi
elde etmeye yoğunlaşırlar. İşletmeler bu bilgileri, iş ilanları ve şirketlerin yıllık raporlarındaki
ücret bilgilerinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan istatistik, faaliyet ve araştırma
raporları vb. basılı malzemelerden elde edebileceği gibi, özel temaslar yoluyla ve biçimsel
piyasa ücret araştırmalarıyla elde edebilir.
Ücret araştırmalarının temel amacı, piyasadaki durumu öğrenmektir. Diğer bir ifadeyle,
diğer işverenlerin ücretleme politika, yapı, sistem ve uygulamalarına ilişkin veri toplamak ve
bu verilere göre işletmenin ücret politikalarını, yapılarını, sistemlerini ve uygulamalarını
belirlemek veya ayarlamaktır. Yine bir araştırma, diğer işverenler tarafından ödenen ücretler
hakkında sistematik bilgi toplama ve değerleme sürecidir (Milkovich – Newman, 2004: 216).
Piyasa ücret araştırması kısaca ücretlere ilişkin veri toplama faaliyetidir. Buna göre
piyasa ücret araştırması, belirli bir piyasadaki işverenlerin ücret politika, sistem ve
uygulamaları ile anahtar işlere ait ücret düzeylerine ilişkin bir veri toplama ve analiz faaliyeti
olarak tanımlanabilir (Ataay-Acar, 2015: 378).
Ücret araştırmaları çeşitli türlere ayrılmaktadır. Temel ayırım, araştırmanın biçimsel ve
biçimsel olmayan piyasa ücret araştırmaları biçiminde ayrılmasıdır. Biçimsel olmayan
araştırma adından da anlaşılacağı üzere piyasa ücret verisini belirli bir plana ve sisteme ya da
bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı olmaksızın informel yollarla toplayan araştırmalardır.
Daha az maliyetli ve fazla çaba gerektirmeyen bir veri toplama yöntemidir. Bu araştırmalarda
birincil, ikincil veya her iki türde kaynaklardan, çoğunlukla işletmelerin kendi yöneticileri ve
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uzmanları tarafından veri toplanır. Bu verilerin yeterliliği yönetici ve uzmanların sektördeki
diğer işletmelerin idarecileri ile kurdukları iletişim ve ilişkinin düzeyine ve ikincil kaynakların
(iş ilanları, kamuoyuna açıklanmış işletme raporları, genel ve mesleki yayınlar, internet
kaynakları) niteliğine bağlıdır. Bunların dışında biçimsel olmayan piyasa ücret araştırmalarının
bilimsel araştırma yöntemlerine dayanmadığından piyasadaki gerçek durumu yeterli ve doğru
biçimde yansıtma yeteneği oldukça sınırlı kalabilir.
Biçimsel ücret araştırmaları, önceden yapılan bir plana, sistemli ve bilimsel yöntemlere
uygun olarak gerçekleştirilen ve daha geçerli ve güvenilir sonuçlar veren araştırmalardır. Bu
araştırmalar, diğer sistemli-bilimsel araştırmalar gibi çeşitli aşamalardan oluşan planlı ve
düzenli bir süreçtir. Biçimsel piyasa ücret araştırmaları; özel araştırmalar, kulüp araştırmaları
ve uzman kişi ve kuruluşlarca yapılan dönemlik/yıllık araştırmalar olmak üzere üçe ayrılır.
Biçimsel ücret araştırmalarında piyasadaki ücretlere ilişkin veriler bilimsel ve sistematik
bir yaklaşımla elde edilir. Adından da anlaşılacağı üzere biçimsel ücret araştırmalarının ilk türü
olan özel araştırmalar, işletmelerin kendi ücret politika ve kararlarını biçimlendirmek için
münhasıran bu kurumların ihtiyaçlarına göre yapılandırılan ve elde edilen verilerin sadece bu
işletme için kullanıldığı araştırmalardır. Bu araştırmalar, çoğunlukla birincil kaynaklar olan
doğrudan piyasadaki işletmelerden veri toplanarak yapılır.
Kulüp (grup veya dernek) araştırması ise genellikle aynı işkolunda faaliyette bulunan
bir grup işletmenin yürüttüğü araştırmalardır. Araştırma verileri sektördeki diğer işletmelerle
paylaşılır. Kulüp araştırmaları, işkolundaki işletmeler arasındaki ilişki ve iş birliğinin gelişmiş
olduğu durumlara uygundur. Bu işkolunun özelliklerine göre araştırma tasarlanır (Amstrong,
2006: 682).
Danışman ve diğer piyasa uzman kişi ve kuruluşlarca yapılan dönemlik araştırmalar iş
piyasasının geneli için tasarlanmış araştırmalardır. Uzman kişiler, özel danışmanlık şirketleri,
üniversite ve araştırma kuruluşları, sendika ve meslek örgütleri, ilgili devlet ve hükümet
kuruluşları vb. tarafından yapılır. Genel talebe yönelik olarak tasarlandığından işletmenin
spesifik ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalınabilir (Amstrong, 2006: 682).

9.10. Ücret Araştırmalarının Ücret Politikalarına Etkisi
Ücret araştırmaları ile diğer işverenlerin ücretleme politika, yapı, sistem ve
uygulamalarına ilişkin veri toplayan işletmeler ücret düzeylerine ilişkin üç farklı politika
benimseyebilir.

9.10.1. Yüksek Ücret Politikası
Bu politika işletmenin işkolundaki veya kendi bölgesindeki işletmelere göre daha
yüksek ücret ödemesi esasına dayanır. İşletmeler bu politikayı benimsediklerinde nitelikli
işgörenler için cazibe merkezi hâline gelirler. Cazip istihdam imkânlarından dolayı işgücü
arzının işletmeye yönelmesini sağladığı için işgücü kıtlığı dönemlerinde ya da hızlı gelişme
dönemlerinde uygulanan bir politikadır (Şimşek, Şerif M- Öge, Serdar, 2007: 199). Ancak,
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ücret artışları yukarıya doğru esnek, tersine aşağıya doğru katı (rijit) olduğundan yüksek ücret
politikası kriz dönemlerinde işletmeler için ciddi riskler oluşturabilecektir.

9.10.2. Düşük Ücret Politikası
Bazı işletmeler ise diğer işletmelerin ücret ortalamasına göre daha düşük ücret vermeyi
tercih edebilir. Yüksek ücret politikasının aksine düşük ücret politikası hem nitelikli işgücünün
işletmeden ayrılmasına ve hem de nitelikli işgücünün bu işletmeye yönelmemesine yol
açacaktır. Hızlı işgücü devri doğrudan işçilik giderlerinin artmasına yol açacaktır. Yeni
işgücünün tedarik giderleri, eğitim ve oryantasyon harcamaları, yeni çalışanların düşük
üretkenlik düzeyleri toplam maliyetleri yükseltecektir. Düşük ücret politikası işsizliğin yoğun
olduğu dönemlerde kısmen uygulanabilse de sayılan mahzurları taşıyacağı açıktır.
İşletmelerin bu politikayı hayata geçirmesinde çeşitli faktörler etkili olabilir. Bunlar,
işletmenin kuruluş-gelişme aşamasında olması, düşük karlılık oranları, teknolojik gelişmelerin
yüksek maliyeti, karlılığın düşük ücret uygulaması ile ortaya çıkacağına inanılması vb. olabilir.

9.10.3. Eşit Ücret Politikası
Eşit ücret politikası, işletme ücret düzeylerinin işkolu veya aynı coğrafi bölgedeki
piyasa ücret ortalamaları ile aynı veya yakın düzeyde olmasını öngören politikadır. Eşit ücret
politikası, yüksek-düşük ücret politikasının içerdiği mahzurlara sahip değildir. Bu politika
işletmelerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenir.
Eşit ücret politikası; toplam ücretler, temel ücretler, başlangıç ücretleri ya da ek ödeme
ve sosyal yardımların piyasa ortalamalarına eşit olacak biçimde belirlenmesi ile uygulanabilir.
Ayrıca piyasa ücret araştırmalarından; başlangıç ücret hadlerini belirleme, ücret yapısını
oluşturma ve değiştirme, temel ücret ve değişken ücret unsurlarını gözden geçirme, ek
yararların tür ve düzeyine karar verme, ücret artışlarına karar verme vb. konularda
faydalanılabilir (Ataay-Acar, 2015: 379-381).
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9.11. İşlerin Ücretlendirilmesi
Şekil 9.3: İşlerin Ücretlendirmesi Aşamaları
İş Analizleri

Değerleme
Yöntemleri

İş Değerlemesi

İş Hiyerarşisi

Mevcut
Ücretler

Ücret Yapısı

Uygulama

Ücret
Politikaları
Piyasa
Ücret
Araştırması

Kaynak: Acar, 2012: 67
İş yapısı oluşturulduktan ve piyasa ücret araştırması yapıldıktan sonraki aşama, işlerin
ücretlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşamaya gelinebilmesi için ilk adım iş değerlemesi yapılarak
işlerin göreli değerinin belirlenmesi, bu değerlere göre işlerin sıralanmasıyla iş yapısının
oluşturulmasıdır. İş yapısının oluşturulmasında iş değerlemesinden yararlanılır.
İkinci adım, farklı değere sahip her bir iş veya iş grubu için ücret düzeylerinin
belirlenmesidir. Ücret düzeylerinin belirlenmesi ise işletmedeki mevcut ücretler ve piyasa ücret
araştırmalarından elde edilen piyasa ücret verilerinden yararlanılarak gerçekleştirilir.
İşlerin ücretlendirilmesinde; işleri tek tek ücretlendirme (tek ücretleme) ve işleri
gruplandırarak ücretlendirme (toplu ücretleme) olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır.
Bu yaklaşıma göre iş yapısı biçimlenmektedir. Tek ücretleme her bir iş için farklı bir ücret
belirlenmesi esasına dayanır. Bu ücretleme türünde farklı değerdeki iş sayısı kadar ücret düzeyi
ortaya çıkar. Bu nedenle tek ücretleme, işler arasındaki değer farklılıklarını bire bir ücretlere
yansıtmayı öngördüğünden, eşit değerde işe eşit ücret ilkesine daha uygun olmasına rağmen,
çok sayıda ücret düzeyinin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla karışıklıklara yol açması nedeniyle
yaygın uygulama alanı bulamamaktadır.
İşlerin ücretlendirilmesinde ikinci temel yaklaşım olan toplu ücretleme, yakın değerdeki
işlerin gruplandırılarak ücretlerin her iş grubu için belirlenmesi esasına dayanır. Bu tür
ücretlemede, aynı grup içindeki tüm işler eşit değerde sayılır ve aynı düzeyde veya aralıkta
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ücret alırlar. Örneğin, iş değerlemesi sonucunda 50 ile 100 puan arasındaki işler bir grup olarak
nitelendirildiğinde, bu puan aralığındaki tüm işlerin ücret düzey veya aralığı aynı olacaktır
(Acar, 2012: 67-69).

9.12. Ücret Sistemleri
Ücret yönetimi sistemi kurulmasındaki aşamalardan üçüncüsü ücret sisteminin
kurulmasıdır. Ücret sistemleri, çalışanların emekleri karşılığı olan toplam ücretin hesaplanma
ve ödenmesine ilişkin sistemlerdir. Diğer bir ifadeyle, ücret sistemleri ücretin hasaplanma ve
ödenme şeklini ifade etmektedir (Tokol, 2000: 135). Ücretin hesaplanma ve ödenme
biçimlerindeki farklı uygulamalar çeşitli ücret sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
(Işığıçok, 2011: 173).
Kuşkusuz, ücret sistemleri, hem ücretlerin ödenme tarzına, hem ücret düzeyine ve hem
de emek verimliliğine etkileri bakımından büyük önem taşır. Bundan dolayı her işletmenin
kendi bünyesine uygun ücret sistemi uygulamasını hayata geçirmesi gerekir (Şahin, 2010: 145).
Böylesi farklı ücret sistemlerinin ortaya çıkışında ücret yönetimi sisteminin
kurulmasındaki temel motivasyon unsurlarından biri olan daha iyi ve daha adil bir ücretlemeye
ulaşma çabasının önemli rolü olduğu belirtilmelidir (Işığıçok, 2011: 173).
Diğer taraftan, ücret sistemleri hesaplanma ve ödenme biçimine göre başlıca iki kısma
ayrılır. Hesaplanma biçimine göre ücret sistemleri her bir birey için ayrı ayrı ücret
hesaplanmasına dayanan bireysel ücretler ile ortak özelliklerinden dolayı belirli bir gruba aynı
miktarda ücret ödenmesi olarak ifade edilen toplu ücretler olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Ödenme şekline göre ise ücretler nakdî ve ayni ücretlerdir. Ücretin ödenme
şekline göre nakdî olarak ödenmesi çok çeşitli ücret sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Anlaşılacağı üzere, çeşitli kriterlere göre çok farklı ücret sistemleri bulunmaktadır.
Bununla birlikte, ücret sistemleri esas olarak zamana dayalı ücret sistemleri ve
özendirici/teşvikli ücret sistemleri olarak iki ana grup altında toplanabilir. (Zaim, 1974: 316).
Zaman esasına dayalı ücret sistemleri en eski ve en yaygın ücret sistemidir. Ancak,
özendirici/teşvikli ücret sistemleri yaygınlık kazanmaktadır.
Öte yandan ücret sistemlerini; organizasyonel performansa göre ücret sistemleri, takım
performansına göre ücret sistemleri ve bireysel performansa göre ücret sistemleri gibi
bölümlendiren çalışmalar da bulunmaktadır. Kaymaz, 2010: 81). Yine, bazı yazarlar, kök ücret
sistemleri ve özendirici ücret sistemleri ayırımını (Yüksel, 2000: 226-227), bazı yazarlar
geleneksel ve çağdaş ücret sistemleri ayırımını benimsemiş bulunmaktadır. (Işığıçok, 2011:
177).
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Uygulamalar
POZİSYON PROFİLİ
Örnek Şirket bünyesinde Destek Hizmetler Birimi’nde yer alan ve incelenecek olan ekip
yapılanması ile pozisyon adları aşağıda belirtilmiştir.
İnsan Kaynakları Sorumlusu:
İnsan Kaynakları Sorumlusu, Destek Hizmetler Birimi’ne bağlı olarak, şirketin insan
kaynakları iş süreçlerini yürütürken bölüm çalışanlarına liderlik ederek, işe alım, bordrolama,
performans yönetimi, eğitim yönetimi vb. insan kaynakları başlıklarını yürütür.
İdari İşler Sorumlusu:
İdari İşler Sorumlusu, şirket bünyesinde temizlik, genel malzeme ihtiyaçlarının temini,
şirket araçlarının temin ve takibi gibi işleri yürütür.
Muhasebe Sorumlusu:
Muhasebe Sorumlusu, ana muhasebe işlerini ekibi koordine ederek yerine getirir.
Satınalma Sorumlusu:
Satınalma Sorumlusu, şirketin tüm ihtiyaçlarının temini noktasında satınalma iş
süreçlerini yürütür.
Teknik İşler Sorumlusu:
Teknik İşler Sorumlusu, kendisine bağlı olan ekiple şirket genelinde tüm bakım onarım
faaliyetlerini yürütür.

310

Uygulama Soruları
1) Yukarıda özet olarak bilgileri verilen pozisyonlarla ilgili iş değerleme çalışması
yürütecek olan bir uzman öncelikle aşağıdakilerden hangisini yaparak değerleme sürecine
başlar?
a) Performans değerlendirme sonuçlarına bakar.
b) Çalışanların ücretlerini inceler.
c) Her bir pozisyon için iş analizlerini yapar.
d) Ücret piyasasını inceler.
e) Doğrudan iş değerleme yapar.
2) İş analizi çalışmasını yürüten iş değerleme uzmanı iş analizini hangi kapsamda
yürütmelidir?
a) Sadece iş künyesini oluşturmalıdır.
b) Organizasyonel yapıdaki konumu, yürütmüş olduğu görevler listesi, iş gerekleri ve
yetkileri kapsayacak kapsamlı bir analiz ortaya çıkartmalıdır.
c) Yalnızca görevler listesini ortaya çıkartmalıdır.
d) Çalışanlarla görüşüp kendisi bir değer vermelidir.
e) Üst yönetimle görüşüp iş değerini ortaya çıkarmalıdır.
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Tablo 9.2: İş Değerleme Sonucunda Ortaya Çıkan Pozisyon Seviye Tablosu

3) Yukarıda yer alan veriler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a) 1. Seviye en yüksek ücreti alır.
b) 3. Seviye değerleme sonucuna göre en önemli konumdadır.
c) İlgili tablo sadece iş analizi sonucunda ortaya çıkmıştır.
d) 5. Seviye değerleme sonucuna göre en yüksek öneme sahip ve diğer seviyelere göre
kıyasla daha yüksek ücret seviyesinde konumlanacaktır.
e) Tablo derecelendirme ve ağırlıklandırma olmaksızın ortaya çıkmıştır.
4) Yukarıda yer alan tabloya göre, pozisyon puanlandırmada diğer unsurlar yok sayılıp
yalnızca bilgi ve eğitim düzeyi temel alınırsa aşağıdaki seviyelerden hangisi daha yüksek
öneme sahip olacaktır?
a) 1. Seviye
b) 2. Seviye
c) 3. Seviye
d) 4. Seviye
e) 5. Seviye
Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biri olan iş
değerlemesi ve ücret yönetiminin hassas ve etkili bir biçimde yönetilmesi gerektiği konusu
benimsetilmeye çalışılmıştır. İş değerlemesi ve ücretin niçin ve kimler için ne kadar önem
taşıdığı kapsamlı bir şekilde aktarılmıştır. Ücretin çalışanlar için bir gelir ve güvence, işletme
için bir maliyet olmakla birlikte örgütsel stratejileri gerçekleştirmenin etkin aracı olduğu
konusu ortaya konulmuştur.
İş değerlemesi ve ücret yönetiminin aşama ve süreçlerine kapsamlı bir düzeyde vakıf
olunmasının önemi bu aşama ve süreçlerin ayrıntılı sunumu ile anlatılmıştır. Ücret yapılarının
oluşturulmasının iş değerlemesine dayalı olarak gerçekleşebileceği, ancak etkili bir ücret
yönetim sistemi için sadece bu değerleme sonuçları ile yetinilmeyip ücret araştırması
yapılmasının gerekliliği paylaşıldı.
Nihayet, ücret sistemlerinin ücret yönetimindeki, diğer bir ifadeyle ücretlerin
hesaplanması ve ödenmesindeki yeri ile çok çeşitli ücret sistemlerinin bulunduğu, işletmelerin
bünyelerine uygun bir sistemi benimsemelerinin önemli olduğu ifade edildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ücret bileşenleri” arasında yer alır?
a) Değişken ücret
b) Sabit ücret
c) Günlük ücret
d) Aylık ücret
e) Dönemlik ücret
2) Ücret yapısının oluşturulması aşağıdaki unsurlardan hangisine dayanır?
a) Ücret yapısı değerlemesi
b) Kök ücret değerlemesi
c) Ücret sistemi değerlemesi
d) İş değerlemesi
e) Politika değerlemesi
3) Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimi ilkelerinden biri değildir?
a) Açıklık ilkesi
b) Yeniden değerleme ilkesi
c) Eşitlik ilkesi
d) Bütünlük ilkesi
e) Nesnellik ilkesi
4) Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetimi aşamalarından biri değildir?
a) Amaçların ve politikaların belirlenmesi
b) Misyon ve vizyonun belirlenmesi
c) Ücret yapısının oluşturulması
d) Ücret sisteminin oluşturulması
e) Ücretleme işlevine ilişkin görev ve sorumlulukların tanımlanması
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5) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ücret düzeylerine ilişkin belirleyeceği politika
tercihlerinden biridir?
a) Yüksek-düşük-eşit ücret politikası
b) Yüksek-vasat-eşit ücret politikası
c) Yüksek-vasat-yakın ücret politikası
d) Yüksek-yakın-eşit ücret politikası
e) Yüksek-düşük-yakın ücret politikası
6) Ücret yönetimi niçin önemlidir? Tartışınız.
7) Ücret yönetiminin uygulanmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü
açıklayınız.
8) Ücret yapısının oluşturulmasının ücret yönetim sistemi içindeki önemini tartışınız.
9) Etkili bir ücret yönetim sisteminin temel ilkelerini açıklayınız ve amaçlarını
tartışınız.
10) Ücret sistemlerinin türleri nelerdir? Bilgi veriniz.
Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) b, 5) a
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10. İLETİŞİM VE MOTİVASYON
Bölüm Yazarı:
Prof. Dr. Mustafa DELİCAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, genel olarak örgütsel iletişim ve motivasyon konularına değinilecektir.
Örgütsel iletişim başlığı altında, iletişimin ne olduğu, niteliksel özelliklerinin içerisinde hangi
faktörlerin yer aldığı ve çeşitleri hakkında bilgiler verildikten sonra, örgütsel iletişimin olumlu
ve olumsuz fonksiyonlarına değinilecektir. İletişimin etkin hâle getirilmesi, organizasyon yapısı
ile iletişim arasındaki ilişkinin durumu, kültürlerarası iletişim ve organizasyonlarda iletişim
rolü de yine bu başlık altında değerlendirilecek konular arasında yer almaktadır.
Bu bölümün bir diğer ana teması olan motivasyon başlığı altında ise, motivasyonun
tanımı, örgütsel performans çıktıları ile motivasyon arasındaki ilişki, motivasyonu etkileyen
faktörler hakkında bilgiler verildikten sonra, motivasyon teorilerine geçilecektir. Bu çalışmada,
motivasyon teorileri iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar; kapsam teorileri ve süreç
teorileridir. Bu bölüm, her iki ana akımın çerçevesinde yapılandırılmış teoriler hakkında özlü
bilgiler verildikten ve motivasyon teorilerinin evrensel geçerliliği tartışıldıktan sonra son
bulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hiç düşündünüz mü?
1) Başarının sırrı nedir?
2) Neden bazı insanlar başka insanlardan daha fazla çalışır?
3) İşletme ve organizasyonlar için motivasyon ne anlam gelir?
4) İnsanları harekete geçirmek, motive etmek için ne gibi yöntemler geliştirilmiştir?
5) İnsanlar dünyanın her yerinde aynı mıdır?
6) İnsanlar nasıl anlaşır?
7) Birbirimizi gerçekte nasıl anlıyoruz?
8) İnsanlar birbirini neden anlamaz?
9) İşyeri ve organizasyonlarda iletişim ne işe yarar?
10) İletişim ekonomik bir şey midir?
11) Başkalarının davranışını değiştirmek ister misiniz?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İletişim

İletişim olgusunun tanımı ve
niteliklerinin anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

İletişim Çeşitleri

İletişim çeşitlerinin öğrenilmesi,
anlaşılmasının sağlanması ve
farkındalığın oluşturulması

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

Örgütsel İletişim

İletşimin organizasyon ve üyeleri
açısından fonksiyonlarının ve
öneminin anlaşılması

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

Kültürel farklılıklarının iletişimi
etkileyen sebeplerinin anlaşılması ve
yabancılarla bir arada çalışmada
iletişimin rolünün anlaşılmasını
sağlamak

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

İnsanları harekete geçiren unsurların
öğrenilmesi ve değerinin
anlaşılmasının sağlanması

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

Organizasyonaların performansında
motivasyonun öneminin ve rolünün
anlaşılmasının sağlanması

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

Motivasyonu etkileyen faktörlerin
öğrenilmesi

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

Kültürlerarası
İletişim

Motivasyon

Örgütsel Performans
ve Motivasyon

Motivasyonu
Etkileyen Faktörler

Motivasyonu açıklayan teorilerin
Motivasyon Teorileri öğrenilmesi ve insan-motivasyon
ilişkisinin anlaşılmasının sağlanması
Motivasyon
Teorilerini Evrensel
Geçerliliği

Küreselleşen dünyada çeşitlenen
işgücünün nasıl motive
edilebileceğinin kavranılmasının
sağlanması

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
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Anahtar Kavramlar


İletişim



İletişim aktörü



Kaynak



Alıcı



Mesaj



Sözlü iletişim



Sözsüz iletişim



Örgütsel iletişim



Örgütsel suskunluk



Bilgi bombardımanı



Filtreleme



Algıda seçicilik



Mesaj bozulması



Düşük çağrışımlı kültürler



Yüksek çağrışımlı kültürler



Motivasyon



Verimlilik



X ve Y teorisi



Kapsam teorileri



Süreç teorisi



İhtiyaçlar hiyerarşisi



ERG teorisi



Başarı teorisi



Çift Faktör teorisi



Eşitlik teorisi



Beklenti teorisi



Çok uluslu şirketler-kültür



Çok uluslu şirketler-iletişim



Çok uluslu şirketler-motivasyon
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Giriş
İletişim, günlük ve çalışma hayatında insanlar arasındaki ilişkileri kuran temel sosyal
kurumlardan biridir. İçinde bulunduğumuz çağın adlarından biri de iletişim çağıdır. Bu isim
sadece iletişim araçları dediğimiz mesaj taşıyan teknolojik araçların gelişmesiyle ilgili değildir.
İletişim, bir sosyal olgu olarak, teknolojinin verdiği imkânlar nedeniyle toplumsal hayatı inşa
eden temel kurum hâline gelmiştir. Bu nedenle hem toplumsal hem de yine modern dünyanın
ekonomi eksenli bir toplum olarak iletişimin ekonomideki, konumuz itibarıyla çalışma
hayatındaki yeri ayrı bir önem kazanmıştır.
Yine ekonomik rekabetin arttığı dünyada maliyetlerin düşürülmesi ve kalitenin
artırılması öne çıkan iki faktördür. İşletmeler işgücünü daha etkin kullanmak için
verimliliklerini artırmak ve organizasyonların performansını yükseltmeye çalışmaktadırlar. Bu
bağlamda motivasyon, kaynakların etkin kullanımının yollarından biridir. İletişim, hem
motivasyon hem de örgütsel performansın artırılmasında da etkin olan bir faktör olarak
aralarındaki ilişkiler birlikte incelenmiştir.
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10.1. Örgütsel İletişim
10.1.1. İletişim Nedir?
İletişim çok anlamlı kavramlardan biridir. Bu nedenle de farklı tanımlamalara konu
olmaktadır. İletişim bir yanda “bilgi vermek” ile ilişkilendirilirken diğer yanda “insanlar
arasındaki simgesel etkileşim”, “insanın bir etkinliği”, “enformasyon yayma”, “televizyon”,
“saç biçimi”, “edebi eleştiri” gibi çok farklı durum ya da olgularla da ilişkilendirilmekte
olduğunu belirten Aytekin, iletişimi “…Her türlü, bilgi, haber, duygu, düşüncenin ve insan
deneyimlerinin dolaylı (çeşitli araçlar vasıtasıyla; internet, telefon, televizyon, radyo, gazete…)
ya da doğrudan topluma veya bireye aktarımı, insan ilişkilerini sağlayan bir araç, insanlar
arasındaki simgesel etkileşim, bir etkinlik” olarak tanımlamakta ve iletişim kelimesinin
yapısının işteş olduğunu belirterek iletişimi “…karşılıklı yapılan bir fiili ifade et[tiğini]”
vurgulamaktadır (Aytekin 2014: 17-18).
Aytekin’in haklı olarak belirttiği üzere iletişim birden fazla insanın birbiriyle etkileşime
geçmesiyle ortaya çıkan bir sosyal olgudur. Esasen sosyal ilişkilerin birden fazla -en az ikiinsanın sadece bir araya gelmesiyle değil aynı zamanda bu insanların birbirinin farkında
olmasıyla başladığı ya da kurulduğu dikkate alınırsa sosyal ilişkinin kurucu unsurunun iletişim
olduğu kendiliğin anlaşılır. Sosyal ilişki tarafları birbirini etkileme ve birbirinden etkilenme
sürecine sokar. Yani insanların davranışlarında değişiklikler oluşturma kabiliyetine sahiptir.
İşte, iletişimin insanların davranışlarını değiştirme kabiliyeti veya özelliği onun en önemli
fonksiyonudur. Bu fonksiyonu nedeniyle de iletişim gerek sosyal hayatta gerekse
organizasyonlarda insanlarla ilgili eylem ve davranışlar söz konusu olduğunda gündeme
gelmektedir.

10.1.2. İletişimin Niteliği
İletişimin karşılıklı olarak gerçekleştirilen bir eylem olması nedeniyle iletişimde en az
iki kişi yer almaktadır. Taraflar arasındaki ilişkiyi sağlayan unsur “mesaj”dır. Mesaj (bildirim,
ileti de denebilir) karşı tarafa iletilmek istenen “içeriği” taşır. Mesajın içeriği ise tarafların
birbiriyle olan tutumlarına ve amaçlarına bağlıdır. Bu yapı içinde iletişim sürecinde yer alan
unsurlar (iletişimi başlatan kişiden hareketle sırasıyla) şunlardır:
1.

Mesajı gönderen kişi yani kaynak

2.

Gönderilen mesaj

3.

Mesajı ulaştıran araç/iletişim kanalı/aracı

4.

Mesajı alan kişi yani alıcı

5.

Mesajı alan kişinin cevabı yani geri besleme (feedback)

İletişim sürecinin tarafları olan kişiler yani kaynak ve alıcı “iletişim aktörleri” olarak
adlandırabiliriz.
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Bu süreçte mesajı anlama sahip olan herhangi bir şeydir ve gönderici tarafından alıcıya
kodlanarak gönderilir. Kodlama mesajın somut hâle gelmesidir. Bu, örneğin, günlük hayatta
kullandığımız dildir (sözlü, sözsüz, vücut dili vs.)
Mesajı ulaştıran araç kanal ise mesajı ileten her türlü araçtır. Örneğin; ses, yazı, basın,
telefon, radyo, sinema, televizyon, internet vs.
Geri besleme ise alıcının kendisine gelen mesaja verdiği cevabın göndericiye
iletilmesidir.
İletişimin anlaşılmasını kolaylaştıracak bazı “iletişim ilkeleri” şunlardır:
1.

İletişim kendinizde başlar:

2.

İletişim diğerlerini içerir:

3.

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır:

4.

İletişimin niceliği, iletişimin niteliğini arttırmaz:

5.

İletişim kaçınılmazdır, geriye döndürülemez ve tekrar edilemez:

İletişim süreci boşlukta gerçekleşmez. fiziksel, sosyal-psikolojik, zamansal ve kültürel
faktörler altında gerçekleşir. Bu nedenle iletişim süreci toplumsal (farklı kültür, yaş, anlayış
vs.) veya fizik dünyanın etkisi (hava koşulları, mesafe gibi) veya iletişim araçlarının (araçların
yetersizliği, arızası, parazitlenmesi veya virüs bulaşması gibi) oluşturduğu etki altında
gerçekleşir. Bu etki, iletişimi kolaylaştırabildiği gibi zorlaştırabilir de. İletişimin zorlaşması
iletişimin başarılı gerçekleşmemesi umulan sonuca ulaşılamaması iletişimin olumsuz olarak
etkilenesi demekti. Bu anlamda olumsuzluğu ifade etmek üzere bu çevre şartlarına “gürültü”
de denmektedir. Yani iletişim gürültü altında gerçekleşmekte bu da aktörlerin birbirlerini
amaçları dışında anlamalarına yol açan “iletişim kazaları” dediğimiz olumsuz sonuçlara yol
açmaktadır.

10.1.3. İletişim Çeşitleri
İletişim farklı şekillerde tasnife tabi tutulabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda kısaca
anlatılmıştır.
iolabilir.

Sözlü iletişim ağızla konuşma, yazılı metin, elektronik metin, video şeklinde

ii- Sözsüz iletişimde ise vücut dili kullanılır (yüz ifadesi, göz hareketi, sabırsızlık,
kızgınlık ya da sevgi belirten davranışlar ile zaman vs.) iletişimin yüz yüze olan iletişimlerde
sözlü ve sözsüz iletişim birlikte gerçekleştirilir. Sözsüz iletişim araçlarının duygularımı alıcıya
daha iyi ilettiği ve daha etkili olduğu ifa edilmektedir.
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iii- Formel iletişim: İletişimin yapılandırılarak gerçekleştirilmesi. Özellikle
organizasyonlarda belirlenmiş kurallara göre kurum içindeki birimler arasında iletişim
fonksiyonunun gerçekleştirilmesi. Örneğin; büyük şirketlerde, devlet kurumlarında yazışma
usullerine göre iletişim yapılması gibi.
iv- İnformel iletişim: İletişimin herhangi bir formel yapıya sokulmadan
gerçekleştirilmesidir. İhtiyaçlara göre ve iletişim aktörlerine bağlı olarak iletişimin
geçekleştirilmesidir. Arkadaş, aile gibi informel gruplarda, küçük işletmelerde herhangi bir
gerçekleşen iletişim.

10.1.4. Örgütsel İletişim
Örgütsel iletişime gelince, örgütsel iletişim geniş toplumsal yapının içinde belirli bir
amacı geçekleştirmek için oluşturulmuş, yapılandırılmış, bir grup insanın birlikte hareket
ederek kurdukları organizasyon (örgütsel yapı) içinde meydan gelmektedir. Bu nedenle
örgütlerde iletişim:


Organizasyonlarda mevcut olan sosyal sistem içerisinde gerçekleşir.



Organizasyonlarda iletişim süreci sürekli ve devamlı olarak değişir.



Mesaj çok çeşitli araçlarla (sözlü, sözsüz, kasıtlı veya kasıtsız) gerçekleşebilir.

 İletişim sürecinde kaynak aktör mesajını bir ya da birden fazla sembolle oluşturur
ve mesaja iliştirir.


Mesajlar, sözlü, sözsüz, yazılı olabilir. Yine mesajlar kasıtlı ya da kasıtsız olabilir.

 Mesajlar, örneğin, organizasyonun politikalarının devam ettirilmesi veya
organizasyonun durumuyla ilgili çalışanların yapmaları gereken işler ile ilgilidir.
 Örgütsel iletişim organizasyon içinde yer alan birbiriyle ilişkilendirilmiş network
veya ağlar üzerinden yapılmaktadır. İletişim ağları organizasyonda yer alan formel ya da
informel grupların içinde ya da gruplar arasında ortaya çıkabilir.

olabilir.

Organizasyondaki iletişim yukarı veya aşağıya doğru ve yatay ya da çapraz şekilde

 Organizasyonlardaki iletişim ağları birbiriyle alâkalıdır ve organizasyondaki insan
ilişkileri ağları ile üst üste örtüşür. İletişim ağları organizasyondaki grupların içinde, gruplar
arasında ya da bütün organizasyonun her yerinde bulunan bireylerle ilgilenir.

10.1.4.1. Örgütsel İletişimin Olumlu Fonksiyonları
Örgütsel iletişimin fonksiyonları olumlu ve olumsuz olabilmektedir. Örgütsel iletişimin
bilgi paylaşma, performans için geri besleme sağlanması, organizasyonun unsurları arasında
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koordinasyonunu gerçekleştirmesi ve bu sayede organizasyonun bütünlüğünün sağlanması,
organizasyon üyelerinin ikna edilmesi, duyguların ifade edilmesi ve yeniliklerin
gerçekleştirilmesi fonksiyonları organizasyon açısından olumlu fonksiyonlardır. Bunları kısaca
açıklamakta yarar vardır:
Bilgi paylaşma: Organizasyonun içinde ve dışındaki insanlara organizasyonun misyon,
strateji ve politikası gibi konularda bilgi verilmesini kapsar. Bu bilginin muhatapları i
organizasyonun paydaşları, müşterileri, piyasayı, reklamcıları, organizasyon üyeleri ve
kamuoyudur.
Performans konusunda geri bildirim: Organizasyon üyeleri, istihdam şeklinde
bağımsız olarak (ücretli, gönüllü vs.) performans değerlendirilmelerinin sonucu hakkında bilgi
almak, kendilerinin durum ve konumları bilmek isterler. Performansın olumlu olarak
sonuçlanması ve bunun bilinmesi personeli motive edici etkide bulunur. Performans
değerlendirmeleri aynı zamanda yapılmakta olan işlerin ne oranda gerçekleştiği ve durumu
hakkında bilgi verir.
Organizasyon birimlerinin koordine edilmesi ve bütünleştirilmesi: Organizasyonlar
pek çok birimden oluşmaktadır. Pazarlama, insan kaynakları, üretim, insan kaynakları, ar-ge
gibi. Birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve organizasyonun bir bütün olarak
organizasyonun amacına veya belirlenmiş özel bir amaca doğru hareket etmesi iletişim
sayesinde gerçekleşir. Organizasyon içi yapılandırılmış kurumsal iletişim bu açıdan ayrı bir
öneme sahiptir.
İkna fonksiyonu: İletişimin tanımı gereği temel fonksiyonu insanların davranışlarını
etkilemek, değiştirmek, belirli bir yöne doğru yönlendirmektir. İletişim aktörlerinden kaynak,
alıcı aktörü etkilemeye çalışmaktadır. Örgütsel fonksiyonların yerine getirilmesinde, örgütsel
değişim süreçlerinde organizasyon üyelerinin ikna edilip harekete geçirilmesinde, motive
edilmesinde iletişim kilit rol oynar.
Duyguların ifade edilmesi: İletişimin insani yüzüdür. Organizasyon üyeleri insan
olarak çeşitli olay ve durum karşısında heyecan, sevgi, kızgınlık, tatmin olma veya
tatminsizliğini ifade etmek isterler. Organizasyon yönetimi üyelerinin bu tip duygularını ifade
etmelerine imkân veren bir iletişim yapısı kurmak durumundadır.
Yeniliğe açık olma: iletişim organizasyon içi ve dışlındaki bilgi akışlarının izlenmesi,
toplanması ve değerlendirilmesine imkân tanımak suretiyle organizasyonun önünü açar ve yeni
fırsatlar sağlar. Yoğun rekabet ortamında sürekli yenilenme işletmelerin/organizasyonların
varlıklarını koruma ve gelişmelerini sağlanmaları güçlü bir bilgi alış veriş ağına sahip olması
ve bunları değerlendirecek kabiliyet ve kapasitede yetişmiş insan gücüne sahip olmasına
bağlıdır. Karar almada esas olan bilgidir ve bilgiye iletişim kanallarının açık ve uygun olması
hâlinde ulaşılabilir. Bu nedenle iletişim, organizasyonların gözü, kulağıdır.
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10.1.4.2. Örgütsel İletişimin Olumsuz Fonksiyonları
İletişimi olumsuz olarak etkileyen faktörler “gürültü” olarak adlandırılmaktadır.
Gürültüler iletişim sürecini bir şal gibi örter ve iletişimin etkinliğini azaltıcı bir fonksiyon görür.
Gürültü; iletişimin aktörleri, mesaj, mesajın içeriği ve mesajı taşıyan araçlar üzerinde etkili olup
iletişimi olumsuz yönde etkiler. Bu etkilerin kaynağı örneğin televizyon, radyo ya da internet
akışı gibi materyal-araçsal nitelikli, aktörlerin duyma görme gibi biyolojik özürleri ile ilgili
olabileceği gibi aktörler sosyokültürel ve psikolojik özelliklerinden kaynaklı (Örneğin kadın,
erkek, genç, çocuk, yabancı, suçlu, mağdur; zayıf veya baskın karakterli olmak; utangaç veya
girişken olmak; zengin, yoksul, olmak gibi) yani kültürel kaynaklı da olabilir.
Örgütsel iletişim açısından söz konusu edilen bu gürültüler organizasyon yapısı içinde
meydana gelmektedir. Organizasyonlara has olarak semantik (anlambilimsel) problemler,
örgütsel sessizlik, algıda seçicilik, mesaj bozulması, zaman baskısı, süzgeçleme, bilgi
bombardımanı gibi iletişim sürecini olumsuz etkileyen, iletişim aktörlerinin birbirini yanlış
anlamasına neden olan yani iletişim kazalarına yol açan çok sayıda faktör vardır.
 Algıda seçicilik: Alıcı konumundaki aktörün mesajların bir kısmına kendine
kapatması, umursamaması, ilgi göstermemesi, hiç almaması ya da mesajların içinde istediği
kısımlara ilgi göstertmesi diğer kısımları ilgisi dışında tutması durumudur
 Semantik (anlambilimsel) problemler: Çok anlamlı kelime ve kavramların
kullanılması veya farklı sosyal gruplarda farklı anlama içerik taşıyan mesajların alıcı tarafından
gönderenin amacı dışında anlamlandırması. Çok uluslu veya çok kültürlü işletmelerde farklı
kültürlerin bir arada olması, bu sonuçların daha fazla doğmasına yol açar. Bu tip problemlerin
ortaya çıkması, homojen işgücüne sahip işletmelere oranla heterojen işgücüne sahip
organizasyonlarda çok daha fazladır.
 Mesaj bozulması: Bu durum, iletişim aktörlerinin ortak referans çerçevelerinin
olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Referans çerçevesi aktörlerin olgulara aynı anlam
vermesini, aynı sembollerle eşleştirmesini sağlayan ortak kültürel ve tecrübi alanı ifade eder.
Bir başka ifade ile iletişim aktörlerinin ortak sosyalleşmeye sahip olup olmama hâlini gösteren
önemli bir kriterdir. Sosyalleşme; bir kültür dairesi içindeki insanları geçmiş, şimdiki ve
gelecek kuşakların birbirini anlamasının sağlayan, kültürü aktaran tek sosyal kurumdur.
 Filitreleme: Kaynağın mesajın tamamını yerine bir kısmını alıcıya göndermesidir.
Kaynak, süzgeçlemeyi bilerek kasıtlı olarak yapabileceği gibi farkında olmadan da yapabilir.
Bu durumda alıcı mesajın içerdiği bilgi kadarı ile -tabiatıyla yetersiz şekilde- değerlendirme
yapabilecektir.
 Bilgi bombardımanı: Alıcının işleyebileceği, değerlendirebileceği miktarın
üstünde mesaj gelmesi hâli, alıcının mesaja boğulma durumudur. Bombardımanı kaynak aktör
yapabileceği gibi alıcı konumunda olan aktörün mesajlarla gerektiği şekilde zamanında
ilgilenmemesi de bombardımana yol açabilir.
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 Zaman baskısı: Kaynak aktörün mesajın konusu olan işin bitim tarihine çok az bir
zaman kala veya çok uzun bir zaman önce alıcıya gönderilmesidir. Birinci durumda alıcının
zaman kısıtından dolayı, ikinci durumda ise çok önceden gelen mesajın unutulması veya
gündemden düşmesi nedeniyle işin gereğinin yapılamaması sonucunu doğurur.
 Örgütsel suskunluk: Organizasyon üyelerinin görüşlerini dile getirmekten
sakınmaları durumudur. Örgütsel sessizlik, üyelerin görüşlerine, düşüncelerine değer
verilmediği kanaatine sahip olduklarında veya görüş bildirmenin maliyetinin yüksek olması
(olumsuz bir sonuçla karşılaşma beklentisi) durumunda ortaya çıkar. Otoriter toplumlarda
vatandaşların görüşlerini açıklamaktan çekinmeleri ile benzer bir durumdur. İktidarın
tepkisinden çekinen vatandaşlar görüşlerini açıklamaz ya da iktidarın duymak istediklerini
söylerler. Benzer bir durum, organizasyonlar için de geçerlidir. Organizasyon yönetiminin
niteliği hakkında önemli ipucu veren bu durum, organizasyonlar/işletmeler için yıkıcı sonuçlara
yol açacak niteliktedir.

10.1.4.3. İletişimin Etkin Hâle Getirilmesi
İletişim problemleri iletişim sürecinin iyileştirilmesiyle önemli oranda giderilebilir.
Yukarıda değinildiği üzere iletişim sürecinde yer alan aktörler ve mesaj ile iletişim sürecini
kuşatan gürültünün yani çevre şartlarının fiziki ve sosyokültürel nitelikte olması iletişim
sürecinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri de işaret etmektedir. Gürültünün giderilmesi
için mesajların iletimini sağlayan kanalların yani iletişim araçlarının iyileştirilmesi
gerekecektir. Teknolojik gelişmeler bu yönde büyük imkânlar oluşturmakta ve fırsatlar
sağlamaktadır. İletişinin bireyselleştirilmesi ve kişiye özgü kılınması ile iletişimin
mobilleştirilmesi (iletişim araçların mobil olması ve istenilen yer ve zamanda iletişimin
kurulması, toplantı gibi grup faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi) bu alandaki önemli
gelişmelerdendir. Sosyokültürel çevre şartları açısından ise hem iletişim, sosyoloji ve psikoloji
hem de örgüt sosyolojisi, iletişimi ve psikolojisi ile yönetim-organizasyon alanlarında yapılan
çalışmalar yeni çözüm imkânları sunmaktadır. Gelinen nokta itibarıyla iletişimde
(organizasyonların ve işletmelerin genelinde olduğu gibi) teknolojik faktörlerden daha fazla
insan unsuru, bu bağlamda da sosyokültürel özellikler öne çıkmaktadır.

10.1.4.4. Organizasyon Yapısı ile İletişim Arasındaki İlişkiler
Organizasyonların yapıları, iletişimi etkileyen hatta belirleyen bir özelliğe sahiptir.
Organizasyonların yapıları arasındaki farkın iletişim yapıları arasındaki fark olarak
değerlendirilmesi söz konusudur. Bu bir anlamda iletişim yapısı ile organizasyon yapısı
arasında bir eşitleme demektir. Bütün organizasyon yapıları için bu eşitlikten söz etmek tutarlı
olmayabilir. Ancak iletişim ile organizasyon arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemli bir
vurgudur. Çok geniş bir konu olmakla birlikte, fikir vermesi açısından, organizasyonların
büyüklükleri, merkezileşmeleri, ademimerkezileşmeleri ile organizasyonların içinde
bulunduğu belirsizlik konuları burada ele alınacaktır.
 Organizasyonların büyüklüğü: Burada büyüklükten organizasyonun üye sayısı
kast edilmektedir. Organizasyon üye sayısı küçüldükçe informel organizasyon ve inforrmal
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iletişim yapılanmasına sahip olur. KOBİ’lerde bu yapı rahatlıkla görülebilir. Buna karşılık
organizasyon büyüdükçe yani üye/çalışan sayısı yüzler, binler bazen on binler olunca hem
organizasyon hem de iletişim yapısı formel hâle gelir. Organizasyon büyüklüğü, organizasyon
ve grup davranışlarını değiştirdiğinden iletişimin yapısı ve sıklığını belirleyen en belirleyici
faktördür.
 Merkezileşmiş ve ademimerkezileşmiş organizasyon yapıları: Merkezileşmiş
yapılarda hiyerarşik bir organizasyon modeli kaçınılmaz olarak vücut bulur. Birimler arasında
ve yönetim ile yönetilenler arasında mesafeler artar. Bu nedenle de iletişim dikey (aşağıya ve
yukarıya doğru) olarak gerçekleşir. Üstlerin astları kontrol ve denetim politikaları da bu yapıyı
güçlendirir. Bununla birlikte üretim hattının organizasyonu, yarı otomasyon (kayan bant sistemi
gibi) ya da tam otomasyon olmasına göre de durum değişir. Yarı otomasyonda gözetim
azalmasına karşılık tam otomasyonda müdahale ihtimali arttığından burada daha fazla dikey
iletişim ihtiyacı doğar.
Ademimerkezileşmiş organizasyon yapılarında birimler daha çok yatay olarak organize
edildiği için daha az sayıda hiyerarşik yapı dolayısıyla daha az üst yönetici olmakta, ast üst
arasındaki mesafe de azalmaktadır. Bu yapıda benzer birimler arasında yatay iletişim daha öne
çıkar. Merkezileşmiş yapıda “güç ilişkisi” öne çıkmasına karşılık, yatay örgütlenmede eşit
seviyedeki birimler arasında “işbirliği” öne çıkar. Merkezileşmiş yapıda yazılı belirlenmiş katı
kurallara uyulması istenmesine karşılık ademimerkezileşmiş yapılarda iletişim daha çok
informel olmakta ve verilen işleri başarmak için “bir biriyle iyi geçinmek” durumunda
kalmaktadırlar.
Merkezî ve ademimerkezi yapılardaki iletişim yapıları yukarıda belirtilen eğilimleri
yaygın olarak göstermelerine karşılık bu ilişkinin mutlak olmadığı da bilinmelidir.
Organizasyonlar yapılarının farklı birimlerinde farklı yapılanmaya gidebilir ve buna göre de
iletişim sistemi kurabilirler. Örneğin, organizasyonun merkezinde merkezî bir yapı kurabilirler
(ki dolayısıyla dikey iletişim yapısı da beraberinde oluşur). Buna karşılık bölge veya merkezden
uzaktaki işyerlerinde yatay örgütlenmeyi (tabii buna bağlı olarak yatay iletişim modelini) tercih
edebilirler.
 Belirsizlik düzeyi: Organizasyonların içinde bulundukları durumun belirsizliği de
iletişime yaklaşımlarını değiştirmektedir. Organizasyonların belirsizlikle karşılaşma oranları
arttıkça iletişime olan ihtiyaçları da artmaktadır. Bu durum organizasyonların içinde
bulundukları çevre şartlarındaki faktörlerin hızlı değişimi ile ilgilidir. Küreselleşen dünyada
artan rekabet organizasyonları hızlı karar alamaya itmektedir. Bu durum, organizasyonların
iletişim ihtiyaçlarını artırmaktadır. Ancak burada iletişim yoluyla belirsizliğin ortadan
kaldırılması organizasyonun etkinliğine bağlıdır. (Muchinsky 1990: 433-435)

10.1.5. Kültürlerarası İletişim
İletişimin gerçekleştirildiği ortamın iletişimin sağlıklı yapılması ve iletişimden beklenen
sonucu vermesi açısından önem taşıdığı referans çerçevesi olgusundan bahsedilerek
belirtilmişti. Günümüzde giderek artan küreselleşme, farklı kültürlerden insanları ekonomik ve
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diğer nedenlerle bir araya getirmiş iletişim içine sokmuştur. Esasen ekonomik talepler
küreselleşmede başat rol oynasa da küresel dünyanın oluşumu iletişim imkânlarının sağladığı
bir sonuçtur. Bugün dünyada insanlar iletişim araçları vasıtasıyla (özellikle kişiselleştirilmiş
olanlarla) birbiriyle karşılıklı olarak iletişim kurabilmektedir. 21. yüzyılın başlangıcında olağan
olarak değerlendirilen bu olgunun geçmişi çok eski değildir. II. Dünya Savaşı sonrasında çok
uluslu şirketlerin yaygınlaşması, bugünün küresel dünyasının şekillenmesinde önemli katkı
sağlayan gelişmelerden biridir. Çok uluslu şirketler, başlangıçta başta ABD olmak üzere,
sadece gelişmiş Batı ülkelerine ait iken bugün gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülke farklı
büyüklükte çok uluslu şirkete sahiptir.
Çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması ve küreselleşme, insanlar arasında artan iletişimin
yanında başka ülkelerde kurulan işletmelerde çalışan işgücünün çok kültürlü olmasına yol
açmıştır. İşgücünün çok kültürlülüğü, iletişim problemlerini de beraber getirmiştir. O nedenle
de çok uluslu şirketlerin yönetimlerinin ve insan kaynakları yönetim birimlerinin önemli sorun
alanlarından biri kültürler arası iletişim olmuştur. Çok uluslu şirketlerle ilgili yapılan yayınlarda
ağırlığını devam ettiren, öne çıkan konulardan biri olmaya devam etmektedir.
“Farklı kültürlerden olmak iletişimi olumsuz olarak nasıl etkilemektedir?” sorunun
kaynağında esas itibarıyla iletişim aktörlerinin aynı referans çerçevesine sahip olmamaları
yatmaktadır. Farklı kültürden insanlar, farklı tarih, bilgi, algı, tutum, evlenme, arkadaşlık
gelenek-görenek, örf, âdet, yeme içme, eğlenme alışkanlıkları, dünya görüşü gibi kültürel
unsurlara sahiptir. Bu nedenle de farklı kültürden insanların birbirleriyle iletişimleri
“yabancılarla iletişim” olarak tanımlanır. Aynı ya da benzer kültürden olmak insanlara güven
vermesine karşılık yabancı kültürden olmak güvensizlik kaynağıdır. Bu nedenle de insanlar
belirsiz bir ortamda iletişim içine girerler.
Farklı kültür çevresine ait insanların iletişimindeki problemlerin neler olduğuna
bakıldığında öne çıkanlar şunlardır: Etnik merkezlilik, dar görüşlülük, düşük-çağrışımlı
kültürler ve yüksek-çağrışımlı kültürler. Bunları kültürden kaynaklanan problemler ve kültüre
atfedilen davranışlardan, tutumlardan kaynaklanan problemler olarak iki gruba ayırabiliriz.
i- Kültürün kendisinden kaynaklanan problemler: Kültürün kendisinden
kaynaklanan problemler kültürün dilinin içeriğinden kaynaklanır. Bu bağlamda kültürler
düşük-çağrışımlı kültürler (low-context cultures) ve yüksek-çağrışımlı kültürler (high-context
cultures) olarak tasnif edilir. Düşük çağrışımlı kültürlerde (ABD, İngiltere, Kanada gibi)
iletişimde kullanılan dil açık ve yalın olup, kelimeler çıplak anlamlarıyla kullanılır. İletişim
doğrudan doğruya kurulur. Buna karşılık yüksek-çağrışımlı kültürlerde ise (Örneğin; çoğu
Doğu ve Orta Doğu toplumları) kelimeler mesajın bir kısmını taşımakta bütünü ancak vücut
dili, iletişim aktörleri arasındaki ilişkiler, geçmiş tecrübe ya da kelimelerin kültürel
çağrışımlarıyla yorumlanarak yani kültürel referans çerçevesi dikkate alınarak anlaşılabilir. Bu
açıklamalara göre kültürlerarası iletişimde yüksek-çağrışımlı kültürün hâkim olduğu
toplumlarda ya da bu kültür dairesinde olan insanlar düşük-çağrışım kültürünün hâkim olduğu
toplum ve insanlara oranla daha fazla problem yaşama potansiyeline sahiptir.

331

ii- Kültüre atfedilen davranışlardan tutumlardan kaynaklanan problemler: Etnik
merkezlilik ve dar görüşlülüktür. Etnik merkezlilik; insanların kendi kültürlerinin ve
değerlerinin diğer kültürlere üstün olduklarına inanmalarına inanmalarıdır. Bu yaklaşım
nedeniyle de başka kültürlerden gelen alternatiflere değer verilmemesi, kaçınılması söz
konusudur. Dar görüşlülük (parochialism) de etnik merkezliliğe çok yakındır. Bunda da
insanlar kendi kültürlerinin üstün olduğuna inanırlar. Aradaki fark, insanların kanaatlerinin
kaynağında yatmaktadır. Etnik merkezli yaklaşımda insanlar şuurlu olarak kendi kültürlerinin
üstün olduğunu kabul ederler. Buna karşılık ikincisinde insanlar başka kültürler hakkında bilgi
sahibi olmadan, karşılaştırma yapmadan bilinçsizce kendi kültürlerinin üstün olduğuna inanır.
Benzer şekilde kültürlerarası iletişimde başka problemlerde çıkmaktadır. Bunlardan biri
çeviride karşılaşılan söylenişi aynı olan kelimelerin farklı kültürlerde farklı anlamlara
gelmesinin doğurduğu problemlerdir. Örneğin ceza kelimesi Arapça olmakla beraber Türkçede
olumsuz yaptırım anlamında kullanılmasına karşılık Arapçada olumlu olarak (ödül anlamında)
kullanılması gibi. Bir diğer problem alanı da vücut dilindeki farklılıklardır. Topluların vücut
dilleri de tıpkı sözel diller gibi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla vücut dili ile gösterdiğimiz
sevgi, saygı, kızgınlık, aşağılama veya yüceltme gibi hareket veya mimiklerimiz başkaları için
hiçbir anlam ifade etmezler. Bazen de tıpkı sözlü iletişimde olduğu gibi iletişim aktörü kaynağın
yaptığı bir mimik alıcı aktör için kendi kültüründe karşılığı olan bir hareket ya da mimik olması
hâlinde ona göre olumlu veya olumsuz anlam verebilir.

10.1.6. Organizasyonlarda İletişimin Rolü
Araştırmalar, iletişim ile organizasyonlar arasındaki ilişkiler ya da iletişimin
organizasyonlardaki fonksiyonlarını aşağıdaki şekillerde ortaya koymaktadır:
 Organizasyon liderlerinin/yöneticilerin organizasyon üyelerini bilgilendirme,
etkileme ve motive etmede birinci derecede kullandıkları araç iletişimdir.
 Organizasyon üyeleri arasında iş birliğine dayalı ilişkilerin başlatılması,
geliştirilmesi ve devam ettirilmesi iletişimle gerçekleştirilmektedir.


İletişim; örgütsel yapı ve istikrarı teşvik edici bağlayıcı bir güce sahiptir.



İletişim; organizasyon içi koordinasyonu mümkün kılmaktadır.



İletişim; organizasyon üyelerinin iş tatminine ulaşmasını sağlar

 Organizasyonun üye, grup ve örgütsel performansı iletişimle yakından alakalıdır.
İletişim arttıkça performans her seviyede artmaktadır.
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10.2. Motivasyon
10.2.1. Motivasyon Nedir?
Motivasyon Türkçeye çoğunlukla “güdüleme” olarak tercüme edilmektedir. Herhangi
bir sınırlama getirilmeden tanım yapılmak istenirse, motivasyon, insanların bir amacı
gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi durumu olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızda
kendimizde veya çevremizde pek çok insanın davranışlarında bu tanıma uyan eylemleri izlemek
mümkündür. Herhangi bir konuyla ilgili olarak insanların farklı zamanlarda farklı tutumlar
gösterdiği, davranış içine girdiği kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu durum günlük hayatımızda
rutin olarak yaptığımız işlerde de bile görülür. Günlük dilimizde tembellik, uyuşukluk,
keyifsizlik, canımızın çekmemesi gibi farklı kelimelerle tanımladığımız, nitelediğimiz hâllerin
ortaya çıkması belirlenen işin, amacın gerçekleşmemesi veya yapılması beklenen şeyin
gerektiği şekilde yapılmaması sonucunu doğurur. Bu duruma insanların sabah kahvaltı
yapmaya veya bir yakınını ziyaret etmeye üşenmesi; kullandığı elektrik veya suyun faturasının
yatırılmasına, bir arkadaşının borç istemesine kayıtsız kalması gibi yüzlerce örnek verilebilir.
Bu olumsuz tutum ya da davranışların aksine bir gazete almak için yarım saat, bir
arkadaşımızı görmek için kilometrelerce yol gitmek, bir kimsenin karşılaştığı zorluğu gidermek
için bütün imkânları seferber etmek, söz verdiğimiz için günlerce kendi işimiz ya da kendi
çıkarlarımız aleyhine olsa bile bu sözü yerine getirmek için olağan zamanlarda
yapamayacağımız şeyleri yapmak da yine kendimizde ya da çevremizde kolaylıkla
görebileceğimiz durumlardandır.
Bahsedilen bu davranışlarımız sebepsiz değildir. Hepsinin de kendimizce bazen çok
haklı gördüğümüz, bazen sadece öyle olması gerektiğini düşündüğümüz için yaptığımız, bazen
de anlamsız şekilde öyle davrandığımız sebepleri vardır. Herhangi bir amaca yönelik davranış
farklılığımız bizim o amaçla ilgili motive olmamızla alakalıdır. Herhangi bir insanın aynı
olguyla ilgili olarak harekete geçmesi değişik ortam ya da koşullarda farklı olabildiği dikkate
alınırsa, insanları harekete geçiren unsurların ne kadar çeşitli olabileceği kendiliğinden
anlaşılır. Gerçekten de aynı ortam ve şartlar altında, benzer özelliklere sahip insanların bile bir
olay ya da olgu karşısında aynı şekilde tutum sergilemesi veya aynı anlayışı göstermeleri
beklenmemektedir. Her insan karşı karşıya kaldığı olgu ile kendisi arasındaki ilişkiyi
özelleştirir, bu ilişkiye özel bir anlam yükler, ilişkiyi tanımlar, karar verir ve uygun gördüğü
olumlu ya da olumsuz davranışı sergiler. Bu davranış belli bir amacı gerçekleştirmek için
yapılır. İşte, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmesine sebep olan
unsurlar onu motive eden faktörlerdir.
İnsanları harekete geçiren çok sayıda faktörün olması insanların sosyal bir varlık
olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanların sosyal ilişkileri hayvanlardaki gibi şuursuz biyolojik
dürtülerle/saiklerle inşa edilmezler, aksine, insanların sosyal ilişkileri şuurlu eylemlerle
kurulur. İnsan, soyutlama yapabilen, sembolik tasarımlar yaparak iradesi ile seçim yapan ve
bunları eyleme döken, kültür ve medeniyet kurabilen tek canlı türüdür. İnsan sadece düşünen,
bilinçli bir varlık değildir; insan başka hiçbir varlığın sahip olmadığı, sadece insana has olan
“kendi düşüncelerini de düşünebilme”, “bilincinde olduğunun bilincinde olarak hareket
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edebilme”, “kendini ve dış dünyaya tasarladığı şekilde değiştirebilme” kudret ve kabiliyet
özelliklerine sahiptir. (Özakpınar 2002: 41-46.). Bu nedenle insanları harekete geçiren/motive
eden faktörlerin bir ucunda insanın biyolojik ve fizyolojik yapısından kaynaklanan faktörler,
diğer ucunda ise insanın sosyal ve manevi özelliklerinden kaynaklanan faktörler yer almaktadır.
Bu iki uç arasında sayısız motive edici faktör vardır. İnsan hayatının her yerinde motivasyon
söz konusudur. Bu eğitim hayatı, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri, gönüllü kuruluşlarda yer alma,
siyasal faaliyetlerde bulunma vs. tüm sosyal hayattaki davranışları kuşatan bir durumdur.
Buradaki örneklerden de anlaşılacağı üzere bireyin motivasyonunu iki ayrı ortamda
değerlendirmek gerekmektedir: Birincisi toplumsal hayat içinde sosyal ilişkilerde bireylerin
motivasyonu, ikincisi ise belirli amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş
organizasyonlarda bireylerin motivasyonu. Organizasyonlarda heterojen yapıya sahiptir,
amaçlarına göre davranış farklılıkları gösterirler: Örneğin siyasi parti organizasyonu, hayır
kurumu organizasyonu, aile ya da cemaat tipi sosyal organizasyonlar, kâr amaçlı ticari
kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları gibi. Bu nedenle motivasyon konusunun nerede ele
alındığı inceleme açısından belirleyici bir özellik taşır. Örneğin, burada motivasyon konusu
iş/çalışma hayatı açısından işyerinde çalışanların motivasyonu konusu incelenecek, toplumsal
alandaki motivasyon konularına ise girilmeyecek, ancak ilgili olduğu yerde değinilecektir.
Çalışanlardan ise bağımlı çalışanlar yani ücret karşılığı çalışanlar (işçiler, yevmiyeliler,
memurlar gibi) kastedilmektedir.
Organizasyonlarda motivasyon önemli bir konu olmuştur. Tarihsel olarak bugünkü
modern organizasyonlara en yakın örnek olan ordularda askerlerin motivasyonu her zaman çok
önemli konu olagelmiştir. Motivasyon, askerlerin “moral motivasyonlarının” ya da
“maneviyatlarının yüksek tutulması” şeklinde dile getirilmiştir. Motivasyon, organizasyonların
belirlenmiş amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçirilen, sevk edilen organizasyonların
insan unsurunun bu yönlendirmeye uygun hareket etmesinin sağlanmasıdır. Organizasyonların
amaçlarının çeşitliliği motive edici faktörlerin çokluğunu da beraber getirmektedir. Seçimleri
kazanmayı hedeflemiş bir siyasi parti, meydan savaşının kazanmayı amaçlamış bir ordu,
teknolojik inovasyon yapmak için gerçekleştirilmiş bir organizasyon, kâr elde etmek için
faaliyet gösteren bir ticari kuruluş, hayır hizmeti vermek için kurulan bir sivil toplum kuruluşu
(dernek, vakıf, platform vs.) amaçları farklı organizasyonlardır.
Organizasyonların amaçları farklı olduğu gibi buralarda istihdam edilen insan
unsurunun nitelikleri de farklıdır. Bu nedenle de yönetimin organizasyon üyelerinin
motivasyonuna yaklaşımı farklı olacaktır. Bununla birlikte bütün organizasyonlarda ortak olan
taraf örgütsel performansın sağlanmasıdır.

10.2.2. Örgütsel Performans ve Motivasyon
Örgütsel performans organizasyonun amaçlarını başarma/gerçekleştirme oranıdır. Bu
açıdan konu ele alındığında organizasyonun amaçları için örgüt üyelerinin motive edilmesi
ortak bir nitelik olarak ortaya çıkar. Performansın motivasyon, yetenek ve çevrenin bir
fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Formül olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:
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Performans= Motivasyon x Yetenek x Çevre
Bu formül motivasyonun tek başına sonucu belirlemediğini, uygun yetenek ve çevre
şartlarının bir araya gelmesiyle performansın artırılabileceğini göstermektedir. İşgücü ya da
emek verimliliği girdi ile çıktı arasındaki orandır (çıktı/girdi). Yani işgücünün birim zaman
içinde üretim için kullandığı harcadığı girdiler (vasıf, donanım, bilgi vs.) ile elde edilen ürün
arasında bir karşılaştırmadır. Motivasyon; çalışanların verimliliğini artırmakta, artan verimlilik
de onların bireysel performansını artırmaktadır. Çalışanların verimlilik ve performanslarının
artışı organizasyonun toplam verimliliğini ve performansını etkiler. Diğer şartlar sabit kalmak
şartıyla verimlilik aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:
Verimlilik= f (Yetenekler x Motivasyon )
Yetenekler bir insanın ne yapabileceğini ortaya koyar. Motivasyon ise onun ne
yapacağını veya ne yapması gerektiğini tayin eder. İnsan tamamen rasyonel bir varlık olsaydı
yeteneklerle verimlilik arasında bir doğru orantı olurdu. Ancak insanın her zaman rasyonel
davranmaması, motivasyonu verimlilikte bir değişken olarak almamızı gerekli kılmaktadır.
Araştırmalar motivasyonun kuvvetli olduğu yerlerde verimliliğin yüksek olduğunu, buna
karşılık motivasyonun zayıf ya da olumsuz olduğu yerlerde çalışanın yetenekleri ne olursa olsun
verimliliğinin de düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Her iki formül birlikte değerlendirildiğinde, uygun bireylerin yani kabiliyetli, vasıflı
çalışanların olması, işe uygun işgücünün istihdam edilmesi hâlinde performans verimlilik ve
sosyal ve fiziki tüm çalışma ortamını belirleyen unsurları içeren çevre şartlarının bir fonksiyonu
olacaktır.
Örgütsel Performans= f (Verimlilik x Çevre şartları)

10.2.3. Motivasyonu Etkileyen Faktörler
Organizasyonun “yüksek performansı yakalama ve devam ettirme” ve “marjinal
performansı iyileştirme” arayışı içinde olan yönetim çalışanların motivasyonu ile
ilgilenmektedir. Bununla birlikte aşağıda yer alan, motivasyonu etkileyen çok sayıdaki faktörün
niteliği dikkate alındığında motivasyonun gerçekleşmesi konusunda her şeyin yöneticilerin
elinde olmadığı da görülür.
Organizasyonlarda çalışanların motivasyonu onların davranışı tarafından
belirlenmektedir. İnsanların davranışlarını etkileyen faktörler ise dört grupta toplanmaktadır:
i) Psiko-sosyo-biyolojik faktörler: Genetik olarak oluşan özellikler ve erken
dönemde çevreden öğrenme ile elde edilen dünyayı algılama ve anlamlandırma.
ii) Psiko-sosyal faktörler: İnsanların ihtiyaçları, arzuları, yetenekleri ve amaçları
onların ne yapabilecekleri üzerinde etkili olur.
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iii) Sosyal faktörler: İnsanların sosyal rolleri, arkadaş/akran grupları, çalışma ve
referans grupları insanların ne yapmaları gerektiği (alternatifler içinde) üzerinde etkili olurlar.
iv) Örgütsel faktörler: Yapılan işin tabiatı; işlerin yapıldığı fiziki çevre şartları, işte
kullanılan malzeme, araç ve gereçler; ödül sistemi, denetim şekli; alınan haberlerin miktarı,
doğruluğu, zamanlaması; organizasyonun yapısı ve amaçları çalışanları/organizasyon içindeki
insanları etkiler.
Bu faktörler dikkate alındığında, yönetimin, genetik nitelikli olan birinci grup
faktörlerle alakalı herhangi bir etkide bulunması söz konusu değildir. Sadece sosyal nitelikteki
dünyayı algılama biçimi gibi konularda iletişim yoluyla etkileyebilme olasılığı söz konusu
olabilir, onlara yeni bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olabilir.
İkinci grup etkiler üzerinde ise çok az da olsa etkimle imanı vardır. İşbaşı eğitimleriyle
kişinin vasıf ve kabiliyetleri değiştirebilir. Yine iletişim yoluyla bireylerin arzu ve isteklerinin
düzeyleri değiştirebilir, yönetim bireylerin amaçlarının yeni bir değerlendirmeye tabi tutmasına
yardımcı olabilir.
Yönetim, üçüncü grup faktörler üzerinde ilk iki faktöre oranla daha fazla etkide
bulunabilir. Yönetim, insanların sosyalleşmeleri üzerinde etkin bir tesiri olmasa da çalışanların
iş arkadaşları gibi temasta bulunduğu sosyal gruplar üzerinde veya grupların oluşturulması
hususunda etkin olabilme, yönlendirme yapabilme potansiyeline belirli bir oranda sahiptir.
Dördüncü grup faktörler yani organizasyon seviyesinde ise yönetim çalışanlar üzerinde
çok yüksek oranda kontrol ve etkiye sahiptir. Yönetim, organizasyon kaynaklı faktörler (işin
sosyal ve teknik organizasyonu, ödüllendirme, fiziki çevre şartları gibi bütün örgütsel faktörler)
üzerinde etkili olabilir.

10.2.4. Organizasyonlarda Motivasyon
Amacı gerçekleştirmek üzere harekete geçme, hatta tutku ile amaca bağlı olma her
zaman motivasyonun var olduğu anlamına gelir mi? Bir başka deyişle motivasyonun unsurları
nelerdir? Bu sorunun cevabını motivasyonu konumuz açısından sınırlayarak tanımlama ile
verebiliriz. Motivasyon herhangi bir bağlamdan bağımsız şekilde, geniş anlamda “insanların
amaçları gerçekleştirmek üzere yoğunlaşma, yönelme ve ısrarlı gayretleri(sebatkârlık)
olarak tanımlanabilir”. Organizasyonlar için bu tanım, organizasyonun amaçları dikkate
alınarak yeniden yapılmak durumundadır. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi konumuz itibarıyla
bahsedildiği üzere bağımlı çalışanların motivasyonu ile ilgiliyiz. İkinci olarak ancak bu şekilde
çalışanların işle alakalı davranışlarını tespit edebilir ve motivasyonları konusunda bilgi sahibi
olabiliriz.
Motivasyonu tanımlamada kullanılan yoğunlaşma, yönelme ve ısrarlı gayretler
(sebatkârlık) anahtar unsurlardır. Bunlar kısaca tanımlanacak olursa:
- “Yoğunlaşma” bireyin amacı gerçekleştirmek üzere ne kadar sıkı gayret ettiğini
ifade eder.
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- “Yönlendirme”, bu gayretlerin organizasyonun yararına olmak üzere işperformansına ilişkin olarak kanalize edilmesi demektir. Burada gayretin yoğunluğu kadar
kalitesi de önemlidir. Gayretin niteliği organizasyonun amaçlarını gerçekleştirecek özellikte
olmalıdır.
- “Sebatkârlık” ise motive olmuş insanın gayretinde süreklilik ve belirlenen amacı
gerçekleştirecek süre kadar sebatını sürekli kılmasıdır.
Motivasyonun tanımlanmasında eylemler arasındaki farkları ortaya koyması
bakımından bu unsurlar önemli bir fonksiyon görmektedir. Bunlara ilaveten motivasyonun
doğası olarak da dört kabul söz konusudur:
1- Motivasyon bireysel bir olgudur: Her insan nevi şahsına münhasırdır. Bütün
motivasyon teorileri insanların bu özelliğini ortaya çıkarmaya çalışır.
2- Motivasyon genellikle bir amaca yönelik olarak tarif edilir: Motivasyonun
insanların kontrolü altında olduğu ve insanların motivasyonlarını etkilediği kabul edilen
davranışları iradi olarak tercih ettikleri eylemler olarak kabul edilmektedir.
3- Motivasyon çok yüzlüdür: Motivasyonda iki faktör önemlidir: İnsanları harekete
geçiren şey nedir (uyarılma) ile bireyin istenen davranışa yönelmesini sağlayan güç
(yönlendirme veya davranış tercihi) nedir?
4- Motivasyon teorilerinin amacı davranışları tahmin etmektir. Motivasyon
kendiliğinden olan bir davranış ve performans değildir. Motivasyon; eylemler ve insanların
eylemler arasında tercih yapmasını etkileyen iç ve dış faktörlerle ilgilidir.

10.2.5. Motivasyon Teorileri
Motivasyon nasıl gerçekleştirilebilir, motivasyonun kaynağı nedir sorusu öteden beri
insanların gündemini işgal etmiştir. Bugün onlarca sayıda motivasyon teorisi mevcuttur. Yeni
bilgilere elde etmek için bilimsel çalışmalar ise bütün hızı ile devam etmektedir.
Organizasyonlar/işletmeler de kendi şartlarına uygun motivasyon modelleri oluşturmak için
ayrıca çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Motivasyona ilişkin geleneksel olarak iki yaklaşım vardır: Birincisi motivasyonu
insanların kişilik özelliklerinden biri olarak gören yaklaşımdır; diğeri ise motivasyonu çevre
faktörleri ile açıklayan görüştür.
Birinci görüşe göre motivasyon kişiye bağlı ve değişmeyen bir özelliktir. Doğumla
birlikte var olan oranda insanlar motivasyona sahiptir, sonradan değiştirilmesi de söz konusu
değildir. Sonradan değişme mümkün görülmediğinden organizasyon eleman seçerken
başlangıçta adaylar arasında yüksek motivasyona sahip insanları seçmesi gerekiyor. Pratikte
bunu gerçekleştirecek işgücü seçiminde kullanılacak testler yeterli değildir. Bu durumda doğru
insanı seçememiş organizasyonun çalışanların motivasyonu ile alakalı yapabileceği çok fazla
bir şey yoktur.
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Çevre faktörlerine önem veren yaklaşım, insanların motivasyonunu içinde bulundukları
durum veya çevre şartlarına bağlı olduğunu ileri sürer. Motivasyon için gerekli faktörlerin
çevrede mevcut olması hâlinde bütün insanların motive edilebileceğini savunur. Bu nedenle de
motivasyonu artıran faktörlerin neler olduğu ve bunların insan davranışlarını nasıl etkilediği
konuları üzerine odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım organizasyonları motivasyon konusunda pasif
olmaktan kurtarır ve organizasyon üyelerini motive etmek için arayışlara sevk eder.
Bu kısa açıklamalara göre motivasyonu kişisel bir özellik olarak gören birinci
yaklaşımda motivasyon bağımsız ve sabit bir değişken olmasına karşılık, ikinci yaklaşımda
motivasyon çevre faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilen bağımlı bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. Yukarıda formüle edildiği üzere bugün motivasyonun motive edici
faktörler, kişilerin yetenekleri ile çevre şartlarının bir fonksiyonu olduğu geniş kabul
görmektedir. Kişilerin yetenekleri de dâhil olmak üzere -bazı fiziki ve biyolojik sınırlamalar
dışında- insanlara farklı kabiliyetlerin kazandırılabileceği kabul gören bir anlayıştır. Aktif emek
piyasası düzenlemeleri de bu çerçevede anlam kazanmaktadır.
Motivasyona ilişkin bu temel yaklaşımlar insan tabiatına ilişkin değerlendirmelere
dayalı teorilerin ileri sürülmesine de yol açmıştır. Mc Gregor’un X ve Y teorileri en meşhur
olanıdır. X ve Y teorileri insan tabiatına ilişkin kabuller üzerine zıt yönde geliştirilmiş
teorilerdir.
McGregor X teorisi insanların çalışmayı sevmedikleri, işten kaçtıkları, sorumluluk
almaktan kaçındıklarını kabullerinden hareket eder ve “… insanı pasif, bencil ve tutucu bir
varlık olarak tanımlar. Bu yaklaşımın gereği olarak insanın bir çocuk gibi örgüt tarafından
yönlendirilmesi, çalışmaya ekonomik güdülerle özendirilmesi bu da olası değilse sıkı bir
denetim ve disiplin içinde çalıştırılması önerilir”. Buna karşılık Y teorisinde insan tabiatına
olumlu bir yaklaşım vardır.
McGregor’un Y teorisinde iş, insanlar için oyun oynamak, dinlenmek gibi doğal bir
faaliyettir. İnsanlar, sorumluluk almaktan kaçmaz aksine olgun davranışlar kazanmaya yatkın
olduğu ileri sürülmüştür. Çalışanların karar alma süreçlerine katılmasına imkân sağlanması
organizasyonların amaçlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceği ifade edilmiştir. Yine, X
teorisinden farklı olarak birey; dinamik, yaratıcı, ileriye dönük kişiliklere sahiptir. Ayrıca, işteki
verimsizlik ve performans düşüklüğü gibi olumsuz gelişmelerin sorumluluğu X teorisine göre
çalışanlara ait olmasına karşılık Y teorisine göre organizasyonun yönetimine aittir.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi açısından bakıldığında Y teorisine göre insanlar
yüksek seviyedeki ihtiyaçların etkisi altındadır. McGregor’un kendisi X teorisinin değil Y
teorisinin geçerli olduğu kanaatindedir. Bu nedenle de çalışanların motivasyonlarını artırmak
için karar alma süreçlerine katılması, sorumluluk isteyen ve meydan okuyucu işler yüklenmesi,
iyi grup ilişkileri kurulması gibi fikirler ileri sürmüştür. Ancak, her iki teorinin geçerliliği
konusunda da yeterli araştırmanın varlığı söz konusu değildir. Bununla birlikte, endüstri
ilişkilerinde 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan eğilimlerde çalışma hayatında Y teorisinin X
teorisini ikame ettiği de ileri sürülen düşünceler arasındadır.
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10.2.6. Motivasyon Teorilerinin Çeşitleri
Çalışanların motivasyonları ile verimlilik arasındaki ilişki dolayısıyla işletmelerin
performans ve kârlılığını artması arasında kurulan ilişkiler motivasyonla ilgili çok sayıda
araştırmanın yapılmasına neden olmuştur. Arayışlar, yeni araştırmalara ve yeni teorilerin ileri
sürülmesine de yol açmıştır. Bununla birlikte, teoriler sahip oldukları ortak özelliklerden
hareketle gruplandırılmaktadır. Bugün genel olarak motivasyon teorileri “kapsam” ve “süreç”
teorileri olarak iki gruba ayrılmaktadır.

10.2.6.1. Kapsam Teorileri
Kapsam teorileri “insanları neyin motive ettiği” ile ilgilidirler. İhtiyaçlar ile motivasyon
arasında ilişki kurarlar. Bu çerçevede, insanların ihtiyaçlarının giderilmesi motivasyonun ana
nedeni olarak kabul edilir. İnsanların hissettiği fizyolojik veya psikolojik ihtiyaçlar,
giderilmeleri yönünde insanlar üzerinde baskı yaratır. Çalışanları kuşatan çevre faktörlerinin
(sosyal, teknolojik, hukuki vs.) bu ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirilmesiyle çalışanların
motive edilebileceğini kabul ederler. Bu yaklaşım yöneticilerin işyerinde bireylerin
ihtiyaçlarını giderecek bir ortam oluşturmaları gerektiğini ifade eder. Bu teoriler, aynı zamanda,
tatmin edilmeyen ya da önlenen ihtiyaçların çalışanlarda tatminsizlik, istenmeyen davranışlara
yönelme, düşük performans gösterme gibi olumsuz sonuçların nedenlerini de açıklamaktadır.
Çokça bilinen Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Alderfer’in ERG Teorisi,
McClelland’ın Başarı Teorisi, Herzberg’in Çift-faktör Teorisi kapsam teorileri içinde
değerlendirilir.

10.2.6.1.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
Abraham Maslow’un ünlü teorisidir. Maslow, insanların ihtiyaçlarının beş kategoriye
ayrıldığını ve bunların hiyerarşik bir yapı içinde olduğunu ileri sürmüştür. İhtiyaçlar sırasıyla,
fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır. İhtiyaçları ayrıca
iki grup olarak değerlendirir. Alt düzeydeki ihtiyaçları fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar
olarak tasnif eder. Üst düzey ihtiyaçlar ise, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır.
İhtiyaçların hiyerarşik yapıda olması bazı ihtiyaçların diğerlerinden daha fazla önemde olması
demektir. Alt düzeyde yer alan ihtiyaçlar daha önemli ihtiyaçlardır. İhtiyaçlar karşılandıkça
önemi azalır ve motive edici gücü de yok olur. Onun yerine bir üst düzeydeki ihtiyaç önem
kazanır ve motive edici hâle gelir. İnsanlar bulundukları seviyeden daha aşağıda bulunan ve
daha önce tatmin edilmiş bir ihtiyacın tekrar ortaya çıkması hâlinde bu ihtiyaç tekrar öne çıkar
ve önem kazanır.

10.2.6.1.2. ERG Teorisi
Clayton Alderfer’in ileri sürdüğü bir teoridir. Maslow gibi ihtiyaçların tatmin edilmesini
esas alır. Ancak Maslow’un beş gruba ayırdığı ihtiyaçları Alderfer üç grup olarak tasnif eder:
Var oluşla ilgili ihtiyaçlar, ilişkilere dayalı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve büyüme ihtiyacı.
[İngilizcesi Existence needs, Relatedness needs ve Growth needs. Teorinin adı da bu üç
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kelimenin başharflerinin birleştirilmesinden (ERG) oluşmaktadır.] ERG Teorisi Maslow’un
teorisindeki eksiklikleri gidermek için ileri sürülmüştür.
i- Var oluş ihtiyaçları: Fizyolojik ve refah ve zenginlik sağlayan maddi nitelikli
ihtiyaçlardır. Gıda, su, ücret, çalışma şartları gibi unsurlar.
ii- İlişkilere dayalı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar: İnsanların önem ve değer verdiği
kişi ve gruplarla (Örneğin; iş arkadaşları, üst ve astlar, arkadaşları ve ailesi ) olan ilişkilerinden
kaynaklanan ihtiyaçlar.
iii- Büyüme ihtiyacı: İnsanların kendilerini ilgilendiren şahsi gelişme ve büyüme
arzusu. Bu ihtiyaçlar kişi için önemli kapasite ve kabiliyetlerin geliştirilmesiyle karşılanır.
Maslow’un kendini gerçekleştirme ihtiyacı ile saygınlık ihtiyacının içsel olan yönleri
ERG Teorisi’nde büyüme ihtiyacı; sosyal ihtiyaçlar ile saygınlık ihtiyacının dışsal yönü ve ERG
Teorisi’nde ilişkilere dayalı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar; fiziki ve fizyolojik ihtiyaçlar ERG
Teorisi’nde var oluş ihtiyaçlarına karşılık gelir.
ERG Teorisi ile Maslow’un teorisi arasındaki farklar:
i- ERG Teorisi, ihtiyaçlar arasında hiyerarşik bir yapı yerine bir süreklilik/devamlılık
olduğunu kabul eder: Bir uçta en az somut nitelik taşıyan büyüme ihtiyacı diğer uçta ise en fazla
somut nitelik taşıyan var oluş ihtiyaçları yer alır.
ii- Maslow’da sadece ileriye doğru bir yönelme olmasına karşılık ERG Teorisi
ihtiyaçlar arasındaki devamlılık özelliğinden dolayı ileri-geri hareketlilik olabileceğini kabul
eder. Üst düzeydeki bir ihtiyacın karşılanmasında başarısızlığa uğranıldığında alt seviyede olan
fakat tatmin edilmiş ihtiyaç etkin hâle gelir. Burada somuttan soyuta doğru bir talep zinciri
olacağından üst düzeydeki ihtiyacın giderilememesi hâlinde altında yer alan daha somut
nitelikli ihtiyaç daha kuvvetli bir ihtiyaç hâline gelecektir.
iii- ERG Teorisi, Maslow’dan farklı olarak birden çok ihtiyacın eş zamanlı olarak
harekete geçebileceğini savunur.

10.2.6.1.3. McClelland’ın Başarı Teorisi
McClelland ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu teoride insanların zamanla
kazandığı üç ihtiyaç vardır: Başarı, bağlanma ve güç ihtiyacı.
i- Başarı ihtiyacı: Problemleri çözmek veya daha karmaşık işlerin üstesinden gelmek
içi daha etkili ve daha iyi olma arzusudur.
ii- Bağlanma ihtiyacı: Diğer insanlarla sıcak ilişkiler kurma ve devam ettirme
arzusudur.
iii- Güç ihtiyacı: Başkalarını kontrol etme, onların davranışlarının etkileme veya
başkalarında sorumlu olma arzusudur.
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Bu ihtiyaçların giderilmesi çalışanları motive edecektir. Teori, yönetimin belirtilen
ihtiyaçları öğrenmesi ve bu ihtiyaçları giderecek bir çalışma ortamını sağlaması gerektiğini
vurgulamış olmaktadır.

10.2.6.1.4. Çift-Faktör Teorisi
Frederich Herzberg’e göre, çalışanların davranışlarını etkileyen iki tip faktör vardır:
Hijyen faktörler ve motive edici faktörler. Bu faktörlerin varlık ya da yoklukları çalışanların
motivasyonlarını olumlu veya olumsuz olarak etkiler. Çalışanların işlerinden tatmin olmaları
veya olmamaları belirleyici bir rol oynar.
Hijyen faktörler; organizasyonun politikaları, yöneticilerin kalitesi, çalışma şartları,
ücret, iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler, astlarla ilişkiler, çalışanın statüsü ve güvenlik gibi
faktörlerdir. Örneklerden de anlaşılacağı üzer bu faktörler işin kendisiyle değil işin yapıldığı,
gerçekleştirildiği ortamla ilgilidir. Bu faktörler olmamaları hâlinde iş tatminsizliğine yol açan
faktörlerdir. Buna karşılık, bu faktörlerin varlıkları veya var olanların iyileştirilmeleri,
geliştirilmeleri motivasyonu olumlu olarak etkilemezler.
Motive edici faktörler; başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk, ilerleme, büyüme gibi
faktörlerdir. Herzberg, bu faktörleri performans ile ilişkilendirir. Bu faktörlerin olmaması
hâlinde iş tatmini azalır ve bu azalış düşük motivasyona neden olur. Düşük motivasyon da
orgnizasyonun performansını olumsuz etkiler. Herzberg, çalışanların iş tatmini sağlamak için
iş zenginleştirme tekniğini bir yöntem olarak önerir. Herzberg’in düşüncesi onun şu sözüyle
özetlenebilir: “İnsanların iyi iş yapmasını istiyorsan onlara yapmak için iyi bir iş ver.”
(Scherhorn 2002: 158)
Herzberg’in teorisi ve diğer kapsam teorileri;
i-

Bireysel farklılıkları

ii- Motivasyon ve ihtiyaçlar ile iş tatmini ve performans arasında bağı ve
iii- Kültürel ve mesleki farklılıkları hesaba katmada başarı sağlayamamışlardır.

10.2.6.2. Süreç Teorileri
Çalışanların ihtiyaçlarını gidermek için çevre şartlarının değişmesiyle motivasyonun
gerçekleşeceğini kabul eden kapsam teorilerine karşılık süreç teorileri motivasyonu zihinsel bir
süreç olarak görür. Bu yaklaşıma göre insanlar çevrede olup bitenleri analiz ederler, bunlarla
ilgili fikirler ve duygular geliştirirler ve buna göre de reaksiyon gösterirler. Süreç teorileri
insanları motive eden zihinsel süreçleri açıklamaya çalışan teorilerdir. Bu yaklaşımla da kapsam
teorilerinin temel sorusu olan “İnsanları motive eden nedir?” sorusu yerine “İnsanlar nasıl
motive oluyor?” sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadırlar. Çok sayıda teori olmakla birlikte
burada sadece iki teori üzerinde durulacaktır.
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10.2.6.2.1. Eşitlik Teorisi
Teori, J. Stacy Adams tarafından ileri sürülmüştür. Teoriye göre çalışanlar, işe yönelik
davranışlarını belirlemelerinde kendileri ile diğer çalışanlar arasında sosyal nitelikli
karşılaştırmalar yapar ve bu karşılaştırmadan çıkardıkları sonuçlara göre de işe yönelik
davranışlarını belirlediklerini ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre motivasyon, biyolojik
kaynaklı olmaktan çok sosyal kaynaklıdır. Karşılaştırma çalışanların işe yaptıkları katkı (girdi)
(bilgi, beceri, zaman tecrübe vs.) ile bu katkı karşısında aldıkları yönetim tarafından verilen
karşılık (çıktı) (ücret gibi) arasında yapılmaktadır. Bu karşılaştırma, çalışanın sadece kendi
yaptığı girdi ve elde ettiği çıktı arasında olabileceği gibi çalışanlar arasında da yapılmaktadır.
Çalışanlar, girdiler ile çıktılar arasındaki farkı kendi algılamasına göre değerlendirir.
Değerlendirmede eşitsizlik algısının ortaya çıkması durumunda insanlar bundan rahatsızlık
duyar. Bu nedenle duydukları rahatsızlıkları gidermek ve bozulduğunu kabul ettikleri eşitliği
yeniden kurmak üzere motive olurlar
İnsanların yaptıkları iş karşılığında elde ettiklerinin diğer insanlardan görece daha az
olduğu kanaatine sahip olma durumu “olumsuz eşitsizlik”; buna karşılık elde ettiklerinin
diğerlerinden daha fazla olduğu kanaatine sahip oldukları durum ise “pozitif eşitsizlik” olarak
tanımlanır. Bu durumların varlığı karşısında insanlar eşitlik algısını yeniden kurmak üzere
aşağıdaki davranışlardan uygun olanı yapma eğiliminde olacaktır:


İşe yaptığı girdiyi değiştirmek (Örneğin; performansını düşürmek)



Elde ettiği çıktıyı/karşılığı değiştirmek (Örneğin; ücreti yükseltme talebi)



İşi bırakmak

 Karşılaştırma kriterini değiştirmek (Örneğin; kendini, kıyas ettiği iş arkadaşı yerine
bir başka iş arkadaşı ile kıyaslamak)
 Psikolojik olarak karşılaştırmanın rahatsızlığından kurtulmaya çalışmak (Örneğin;
eşitsizliğin geçici olduğu, durumu ileride düzeltileceği düşüncesini geliştirerek
rasyonelleştirme yoluna gidebilir)
 Kıyasın yapıldığı kişinin girdi ve çıktılarını değiştirmeye çalışmak (Örneğin; iş
arkadaşını daha fazla çalışmaya zorlamak)
Çalışanların sonuçları değerlendirmeleri tamamen kendi hissettikleri ile ilgilidir.
Yönetimin eşitsizlik doğuracak şekilde hareket edip etmemesi burada bir önem taşımamaktadır.
Çalışanların durumun nasıl olduğu konusundaki algı ve yorumları belirleyicidir. Davranışlar bu
algı ve yoruma göre verilen karara göre gerçekleşir.
Bu alanda yapılan araştırmalarda genel eğilim olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:
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i- Pozitif eşitsizlik algısı durumu: Çalışanlar kendilerine diğerlerinden daha fazla
ödeme/çıktı yapıldığını hissettiklerinde yaptıkları işte ya kaliteyi ya da üretimi
artırmaktadırlar.
ii- Olumsuz eşitsizlik algısı durumu: yaptıkları işin ya kalitesini ya da üretimlerini
düşürmektedirler.
iii- Çalışanlar, olumsuz eşitsizlik algısı durumunda pozitif eşitsizlik durumuna oranla
daha fazla rahatsızlık duymaktadırlar.
iv- Bireyci kültürün hâkim olduğu toplumlarda çalışanların birbiriyle yaptıkları sosyal
karşılaştırmada bireysel çıkar öne çıkmasına karşılık, grup davranış eğiliminin yüksek olduğu
kültürlerde karşılaştırmada adaletten çok eşitlik öne çıkmaktadır.

10.2.6.2.2. Beklenti Teorisi
Victor Vroom tarafından geliştirilen beklenti teorisi, insanların birer rasyonel karar
verici olduğunu kabul eder. Bu nedenle de motivasyonun rasyonel hesaplamaya bağlı olarak
gerçekleştiği kabul edilir. Bireyler,
i-

Gayretlerinin kabul edilebilir bir performans sağlayacağına

ii- Performansın bir karşılığının olacağına ve
iii- Bu karşılığın (ücret vs.) değeri oldukça pozitif olacağına inanmaları hâlinde motive
olacaklardır. Bu üç şartın karşılıklı etkileşimi motivasyonu etkileyecektir.
Beklenti Teorisi’nde üç kavram öne çıkmaktadır:
i- Beklenti (çaba-performans ilişkisi): Çalışandan istenen görevin yerine getirilmesi
için sarf edilecek gayrete çabaya ilişkin çalışanın atfettiği gerçekleşme olasılığıdır. Bu, 0 ile 1
arasında bir değer olabilir. Birey verilen görevin gerçekleştirilmesi için talep edilen performans
seviyesini imkânsız görüyorsa 0, gerçekleşebileceğine %100 inanıyorsa olasılık değeri olarak
1’dir.
ii- Araçsallık (performans-ödül ilişkisi): Çalışandan istenen görevin belirlenen
seviyede başarı performansının çeşitli karşılıkları olacağı hususunda bireylerce yapılan
tahmindir. Araçsallık da 0 ile 1 arasında bir değer alır.
iii- Atfedilen değer (Valance) (ödül-bireysel amaç ilişkisi): Yapılan işler
karşılığında elde edilmesi muhtemel karşılıklara (ücret, terfi, tatil gibi) bireyler tarafından
atfedilen değerdir. Değer -1 ile +1 arasında bir değer olabilir.
Vroom motivasyonu;
Motivasyon = B x Ar x At ile özetlemektedir.
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M: Motivasyon
B: Beklenti,
Ar: Araçsallık ve
At: Atfedilen değer
Faktörlerin bu şekildeki birbiriyle ilişkileri sonucu motivasyonun oluştuğu dikkate
alındığında unsurlardan birinin değerinin 0 (sıfır) olması durumunda motivasyon hızla
azalacaktır. Buna karşılık amacın gerçekleşmesinin sonucunda elde edilen değerin yüksek ve
pozitif motive edici yüksek etkisi varsa beklenti, araçsallık ve atfedilen değer de yüksek ve
pozitif olacaktır.
Beklenti Teorisi’ne yönelik yapılan araştırmalarda işin yapılmasını karşılığı olan ödüller
(ücret, tatil, terfi gibi) ikiye ayrılmıştır: Dış ödüller ve iç ödüller. Dış ödüller, bireylere kendisi
dışında başka bireylerce (yönetimce) verilen pozitif değerli ödüllerdir (ücret, tatil gibi). İç
ödüller ise bireyin verilen görevi yerine getirmesi nedeniyle kendi kendisine atfettiği pozitif
değerlerdir. Örneğin özellikle zor olan bir görevin yerine getirilmesi hâlinde duyulan başarı
hissi gibi.

10.2.7. Motivasyon Teorilerinin Evrensel Geçerliliği
Motivasyon teorileri çoğunlukla Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda
ortaya konulmuş ve geliştirilmiştir. ABD dışındaki ülkelerde bu teoriler uygulanabilir mi,
uygulanamaz mı sorusu cevabı verilmesi gereken bir sorudur. Çok uluslu şirketlerin
yaygınlaşması, küreselleşme sürecinin yoğunlaşması ve gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmemodernleşme sürecinde ABD’ni rol model olarak alması, genelde sosyal bilimler özelde ise
yönetim-organizasyon, insan kaynakları yönetimi ve motivasyon alanlarında üretilen bilgilerin
ABD dışındaki toplumlarda hızla yayılmasına neden olmuştur.
Bu gelişmeler karşısında motivasyonun evrensel nitelikte mi, kültüre bağlı nitelikte mi
olduğu hususu sorgulanmaktadır. Motivasyon teorilerini bu açıdan inceleyen çalışmalarda
teorilerin evrensel nitelikli (ör. ihtiyaçlar, adalet, beklenti gibi) ve kültürel nitelikli (nasıl ve ne
zaman uygulanmalı gibi) özelliklere sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu nedenle de farklı
ülkelerde uygulanma durumunda teorilerin o ülke kültürüne adapte edilmesi zorunda oldukları
belirtilmektedir. Yoğun rekabet altındaki işletme yöneticileri, çalışanların motivasyonunu
kültürel ve millî özellikleri dikkate alma, farklı motivasyon teori ve tekniklerini uygulanabilir
hâle getirme yönünde hareket etmektedir.
Toplumların sosyoekonomik gelişme düzeyleri, işgücünün yapısı, kullanılan teknoloji,
sosyal örgütlenme özellikleri, kurumsal yapılar, işletmelerin ölçeği, yapıları, toplumun genel
beklentileri, çalışanların beklentileri, ekonomik, siyasal ve hukuki şartlar, ekonomik ve sosyal
kurumlar, inanç ve tutumlar gibi çok sayıda sosyokültürel ve toplumsal yapı farklılıkları, dünya
görüşleri vs. sosyal ilişkilere yansıyacaktır. Bu faktörler, yöneticiler tarafından bütün hâlinde
değerlendirmeleri ve verimlilikle ilişkilendirilmeleri gereken hususlardır. Küreselleşen
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dünyada üretimlerin hâlâ yerel işyerlerinde yapıldığı unutulmamalıdır. (Delican YL tezi, 1995:
210-222)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim, insanlar arasındaki ilişkilerin gerçekleşmesini sağlar. İletişim, bir süreçtir.
İletişim sürecinde beş unsur vardır: İletişim aktörleri (kaynak ve alıcı), mesaj, iletişim aracı ve
geri besleme. İletişim sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılır. Sözlü iletişim dil ile sözsüz iletişim
dil dışında hareketlerle/vücut dili yapılır. İletişimi engelleyen “gürültü” adı verilen pek çok
olumsuz faktör vardır. İyi bir iletişim için bunların giderilesi gerekir. Küreselleşen dünyada
yaygınlaşan çok uluslu şirketlerin artması kültürlerarası iletişimi gündeme taşımıştır.
Organizasyonların fonksiyonlarının görülmesinde iletişim belirleyici bir rol oynar.
Organizasyonun sinir sistemi iletişim ağıdır. İletişim iyi değerlendirildiğinde işletmelerin
performansı artar.
Motivasyon insanları daha aktif ve üretken hâle getiren bir davranışa insanların sahip
olmasıdır. Çalışma hayatında işgücünün motivasyonun artırılması işgücü ve işletmenin
(organizasyonun) verimlilik ve performansının artırılması amaçlanır. Motivasyonun artırılması
insan davranışının değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu amaçla pek çok motivasyon
teorisi ileri sürülmüştür: İnsanları motive eden faktörleri bulmaya çalışan kapsam teorileri ve
insanların nasıl motive olduklarını açıklamaya çalışan süreç teorileri.
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Uygulamalar
İstanbul, Yenibosna’da 12 yıl önce kurulmuş bir tekstil atölyesinde 35 kişi
çalışmaktadır. Çalışanların genel profiline bakıldığında, eğitim düzeylerinin ilkokul ve
ilköğretim mezunu oldukları, üç ve üzeri çocuk sahibi oldukları, aylık gelirlerinin ortalama
1.500-2.000 TL civarında olduğu ve eşlerinin genellikle kayıt dışı işlerde ya da ücret düzeyleri
çok düşük işlerde çalıştıkları görülmektedir. Tekstil atölyesinin sahibinin de lise mezunu
olduğu, daha önce herhangi bir işyeri çalıştırmadığı ve tekstil sektöründe farklı işlerde çalıştığı
bilinmektedir. Tekstil atölyesinin sahibi modern işletmecilik anlayışına ilişkin bilgi birikimine
ve uygulamalarına sahip olmadığından ötürü çalışanlarını genellikle makinenin bir dişlisi gibi
görmekte ve yaptıkları iş haricinde onlarla ilgilenmemektedir. Çalışanlar ise her gün aynı işi
yapmaktan ötürü çok fazla sıkılmakta ancak bu sıkıntılarını işyeri sahibine söylemekten
korkmaktadırlar. İşletmenin üretim bandı ortalaması yani kişi başına düşen ürün çıktısı ise
düzenli olarak azalma eğilimi göstermektedir.
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Uygulama Soruları
1) Yukarıdaki örnek hikâyeye göre işletme sahibinin neler yapması gerekmektedir?
Öncelikle kendisinde değiştirmek zorunda olduğu hususlar nelerdir?
2) Bir an olsun, işletme sahibinin motivasyonun önemi hakkında çok önemli bilgilere
sahip olduğunu düşünelim. O hâlde çalışanların motivasyonlarını artırabilmek için neler
yapabilir? Tartışınız.
3) Çalışanların motivasyonlarının artırılmasında kendi kendilerine yapabilecekleri bir
şeyler olabilir mi? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, kapsam teorilerinin bir özelliği olmamakla birlikte onların
başarısızlık nedenleri arasında yer almaz?
a) Bireysel farklılıkları dikkate almamaları
b) Motivasyon ve iş tatmini arasında ilişki kurmamaları
c) Kültürel ve mesleki farklılıkları dikkate almamaları
d) Motivasyon ve performans arasında ilişki kurmamaları
e) İnsanların motive edilmesinde zihinsel süreçleri dikkate almamaları
2) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimin olumlu fonksiyonlarından biri değildir?
a) Örgütsel suskunluk
b) Organizasyon üyelerinin ikna etmesi
c) Organizasyonun unsurları arasında koordinasyonu sağlaması
d) Performans için geri besleme sağlaması
e) Duyguların ifade edilmesi
3) Kültürler arası iletişimde önemli bir rol oynayan “etnik merkezlilik” ile “dar
görüşlülüğü” birbirinden ayıran temel faktör nedir?
a) Etnik merkezli yaklaşımın gelişmiş, dar görüşlülüğün ise gelişmekte olan ülkelerde
yapılması
b) Dar görüşlülüğün bilinçli olarak yapılması, etnik merkezliliğin ise bilinçsizce
yapılması
c) Etnik merkezli yaklaşımın bilinçli yapılması, dar görüşlülüğün ise bilinçsizce
yapılması
d) Etnik merkezli yaklaşımın ırkçı olmasına karşılık dar görüşlülüğün eğitimle alakalı
olması
e) İnsanların yurt dışı tecrübesi olup olmaması
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4) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin organizasyonlara sağladığı bir fayda değildir?
a) İletişim organizasyonlarda liderlerin üyelerini motive etmesinde etkin bir rol oynar.
b) İletişim organizasyonda üye, grup ve örgütsel performansı artırır
c) Organizasyon içi koordinasyon iletişimle mümkündür.
d) İletişim, organizasyonun iş tatminine ulaşmasını sağlar.
e) İletişim örgütsel yapı ve örgütsel istikrarı teşvik eder
5) X ve Y teorileri için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
a) McGregor X teorisini benimser.
b) X ve Y insan tabiatına yönelik kabuller üzerine kurulmuştur.
c) Organizasyonun çevre şartları iyileştirilmeden insanlar motive dilemezler.
d) İnsanların beklentileri temel motive edici faktördür.
e) X ve Y teorilerinin her ikisi de insanların işi sevmedikleri düşüncesini paylaşırlar.
6) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde çevre unsurlarını içinde barındırılır?
a) Kaynak kişi
b) Alıcı kişi
c) Mesaj
d) Geri besleme
e) Gürültü
7) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi kim tarafından ileri sürülmüştür?
a) Frederich Herzberg
b) Abraham Maslow
c) Clayton Alderfer
d) McGregor
e) Max Weber
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8) Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorileri içinde yer almaz?
a) Beklenti Teorisi
b) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
c) Çift Faktör Teorisi
d) ERG Teorisi
e) Başarı Teorisi
9) Genel bir kavram olarak ele alındığında motivasyonun tanımı içinde yer alan ve
amacı gerçekleştirmeye yönelik nitelikler olarak belirtilen unsurlar aşağıda hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
a) Yönelme ve sebatkârklık.
b) Yoğunlaşma, yönelme, ısrarlı gayret
c) Yoğunlaşma ve ısrarlı gayret
d) Yönelme ve sebatkârlık
e) Yoğunlaşma, sebatkârlık ve tekrar
10) Organizasyonların üye sayısı ile iletişim şekli arasında bir ilişki kurulmak istenirse
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
a) Organizasyon üye sayısı ile iletişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.
b) Organizasyon üye sayısı arttıkça iletişim formel hâle gelir.
c) Organizasyon üye sayısı azaldıkça iletişim informel hâle gelir.
d) Organizasyondaki iletişim yukarı veya aşağıya doğru olabilir.
e) İletişim, organizasyonda yer alan formel ya da informel grupların içinde ya da
gruplar arasında ortaya çıkabilir.
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) d, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) e, 10) a.
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir insan kaynakları yöneticisi ya da çalışanın mutlaka bilmesi gereken
temel bir perspektif olan endüstri ilişkilerinden bahsedilecektir. Bu kapsamda, endüstri
ilişkilerinin niteliği ve tarafları hakkında bilgi verildikten sonra endüstri ilişkilerinin tarihsel
gelişimine ve değişen boyutlarına değinilecektir. Endüstri ilişkilerinin kurumsal mekanizmasını
oluşturan sendikalar, toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıkları konuları yine bu bölümün temel
başlıklarından olacaktır.
Türk endüstri ilişkilerine geçmeden önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından
öncelikle gelişmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin seyri hakkında bilgi verilecektir. Şüphesiz
ki bu bakış açısı, Türk endüstri ilişkilerinin tarihsel gelişiminin ve bu konuda gerçekleştirilen
anayasal düzenlemelerin değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Türk endüstri ilişkileri
sisteminin anayasal düzlemdeki yeri ortaya konduktan sonra, bu perspektiften hareketle yasal
düzenlemeler hakkında da bilgi verilecektir. Bu çerçevede, sendikaların kuruluşu ve faaliyet
ölçeği, sendika kurucularında aranan şartlar, sendikaların organları, sendika üyeliği ile ilgili
düzenlemeler, sendikal teminatlar, sendikaların faaliyetleri, sendika ve konfederasyonların
gelirleri ve faaliyette bulunan sendika ve konfederasyonlara değinilecektir. Yine bu bölümde
Türk endüstri ilişkileri sistemi içerisinde toplu pazarlık mekanizması ve toplu iş
uyuşmazlıklarındaki düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde ortaya konacaktır. Bu noktada özellikle
mücadeleci çözüm yollarından olan grev hakkı ve lokavt ile ilgili anayasal ve yasal düzlem
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kendinizi bir çalışan olarak hiç düşündünüz mü?
1) Neden çalışıyoruz?
2) Bağımlı olarak çalışmak zorunda mıyız?
3) Çalışmanın kurallarını kim koyuyor?
4) Sendikalar niçin önemlidir?
5) Çalışanlar niçin toplu olarak hareket etmek ihtiyacı duyuyorlar?
6) Çalışma ilişkileri toplumlar arasında neden farklı oluyor?
7) Toplu pazarlık sadece iş sözleşmesi midir?
8) Neden grev ya da lokavt oluyor?
9) İşçi-işveren ilişkilerini yasal olarak düzenlemek gerekir mi?
10) Türkiye’de çalışma ilişkileri nasıl düzenlenmiş?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Endüstri İlişkileri

Sanayi Devrimi ve Etkileri

Endüstri İlişkilerinin
Aktörleri

Endüstri İlişkilerinin
Kurumları

Çalışma İlişkilerinde Yeni
Gelişmeler

Toplu İş Uyuşmazlıkları

Yasal Düzenlemeler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Endüstri ilişkileirnin,
Anlatım ve örnekleme ile
bağımlı çalışmanın tanımı ve
Öğrencinin kendisinin
niteliklerinin anlaşılması
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Sanayi Devrimi’nin
Anlatım ve örnekleme ile
anlaşılmasının sağlanması ve
Öğrencinin kendisinin
getirdiği etkilerle ilgili
konuyla ilişkisinin
farkındalığın oluşturulması
kurulmasıyla
İşçi-işvderen ilişkileiri
taraflarının (işçi-işveren ve
devlet) istihdam ilişkisindeki
yerleri, birbirleriyle
ilişkilerinin, fonksiyonları ve
öneminin anlaşılması
Sendikalar, toplu pazarlık ve
uyuşmazlık çözme
yöntemelerinin öğrenilmesi
ve değerinin anlaşılmasının
sağlanması
Hızla değişen çalılşma
hayatındaki yeni eğilimlerin
ve bunlara yol açan
faktörlerin farkına varılması,
öğrenilmesi ve gelişmeleri
öngörmenin sağlanması
İşçi-işveren ilişkilerinde
kaçınılmaz olan taraflar
arasındaki uyuşmazlıkların
yıkıcı olmadan barışçı
yollarla çözümününü
değerinin anlaşılması
Türkiye’de çalışma
ilişkilerinin yasal
düzenlemesinde ilkeler ve
temel düzenlemelerinin
öğrenilmesi

Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla
Anlatım ve örnekleme ile
Öğrencinin kendisinin
konuyla ilişkisinin
kurulmasıyla

356

Anahtar Kavramlar


Endüstri ilişkileri



Sanayi devrimi



Bağımlı çalışma



Endüstri ilişkileri aktörleri



Toplu pazarlık



Toplu iş sözleşmesi



Toplu iş uyuşmazlığı



Barışçı çözüm yolları



Yüksek hakem kurulu



Mücadeleci çözüm yolları



Sosyal politika



Sendika



Sendika üyeliği



Konfederasyon



Toplu pazarlık



Grev



Lokavt
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Giriş
Hepimiz bir işte çalışıyoruz. Hayatımızın önemli bir kısmını da çalışabilecek niteliklere
sahip olmak için başta eğitim olmak üzere çeşitli faaliyetlere harcıyoruz. İnsanlar bir iş bulmak
için olağan üstü bir çaba sarf ediyor, istediği ya da istemediği bir işle de meşgul oluyor. Ancak
insanların çoğu, “Neden çalışıyoruz? Çalışmanın kurallarını kim koyuyor? Çalışma şekli,
ilişkisi nasıl düzenleniyor?” gibi sorular üzerinde ya hiç durmuyor ya da bu konuların öneminin
farkında bile olmuyor. Oysa bunlar, her insanın günlük hayatının bir parçasıdır.
Bu bölümde istihdam ilişkilerinin üzerinde durulacaktır. İşçi ve işveren arasındaki
ilişkilerin niteliği üzerinde durulacak, bu ilişkilerin tarihsel gelişimi ve bugünkü hâli
anlatılacaktır. İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen kurumlar (sendikalar, devlet, toplu pazarlık
ve uyuşmazlık çözüm yolları) ana konular olacaktır. Sosyoekonomik ve tarihsel gelişim yanı
sıra Türkiye’de toplu iş ilişkilerinin düzenlenmesi de incelenecektir.
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11.1. Endüstri İlişkilerinin Niteliği
11.1.1. Endüstri İlişkileri ve Sosyoekonomik Yapı
İşgücünün çalışma şartlarının belirlenmesi işgücünün istihdam şekli ile yakından
ilişkilidir. Herhangi bir ekonomide işgücü istihdam dört şekilde olmaktadır: Kendi hesabına
çalışanlar, yardımcı aile üyeleri4, işverenler ve bağımlı çalışanlar (işçi, yevmiyeli çalışanlar ve
memurlar) olarak gruplandırılmaktadır. İstihdam şartlarının belirlenmesi açısından
bakıldığında kendi hesabına çalışanlar ve işverenler çalıştıkları işyeri veya işletmelerin
sahipleridir. Buna karşılık yardımcı aile üyeleri/işçileri ile bağımlı çalışanlar ise bir başkasına
ait olan iş ve işyeri sahiplerine yani bir işverene (kamu ya da özel) bağlı olarak çalışmaktadırlar.
Bir başka ifade ile bu kişilerin çalışmaları, işverenlerin sahip oldukları sermayeleri ile
kurdukları işyeri ve işletmelerde istihdam edilmeleri ile mümkündür. İşgücünün istihdamının
bu şekildeki dağılımına işgücünün mesleki statüsü (veya işgücünün meslekteki mevkii) adı
verilmektedir. İşgücünün mesleki statüsüne göre dağılımı bütün toplumlarda var olagelmiştir.
İnsanların işgücü olarak yaptıkları işler ya da çalışmalar üç ekonomik sektörden/alandan
birine girmektedir: Tarım, sanayi ve hizmetler. Bütün toplumlarda yapılan ekonomik faaliyetler
ekonomik sektör adını verdiğimiz bu üç faaliyet alanından birine girer. Ekonomik sektörlerin
dağılımına benzer şekilde toplumlar da tarım toplumları, sanayi toplumları ve hizmet toplumları
olarak üçe ayrılmaktadır ve her toplumda hâkim olan ekonomik faaliyet türü yani ekonomik
sektör o topluma adını da vermektedir Başka bir ifade ile, işgücünün ekonomik faaliyetleri tarım
toplumlarında tarım sektöründe; sanayi toplumlarında sanayi sektöründe; hizmet toplumlarında
hizmet sektöründe yoğunlaşmaktadır. Bu tasnifin gelişmiş toplumların gelişme süreçleri esas
alınarak yapıldığını bilinmelidir. Gerçekten bugünün ekonomik açıdan gelişmiş toplumları
Sanayi Devrimi adını verdiğimiz büyük dönüşümden önce tarım toplumu; Sanayi Devrimi ile
birlikte sanayi toplumu hâline gelmiş ve sanayi toplumlarından da sanayi ötesi toplumlara
dönüşmüşlerdir. Diğer toplumlar ise ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek üzere seferber
olmuşlar ve bu toplumların bir kısmı tarım toplumundan sanayi toplumuna, bir kısmı da sanayi
toplumundan sanayi ötesi topluma geçmek için çalışmaktadır. Bugünkü dünyada bir tarafta en
az sanayileşmiş toplum ile –ki bunlar da hâlâ tarım toplumu özellikleri hâkimdir- sanayi ötesi
hizmet toplumları arasında bir renk tayfı gibi değişik oranlarda kalkınmışlık seviyesine sahip
toplum tipleri mevcuttur.
Ekonomik gelişmeyle birlikte toplumlardaki ekonomik faaliyetlerinin yoğunlaştığı
ekonomik sektörlerin değişmesi aynı zamanda işgücünün istihdamdaki statüsünü
değiştirmektedir. Tarım toplumlarının temel karakteristiği nüfusun kırsal alanda yoğunlaşması
ve üretimin aile esaslı olmasıdır. Kent hayatı ve buna bağlı olarak işbölümüne dayalı ekonomik

4 “Yardımcı aile üyeleri” deyimi yerine son yıllarda “ücretsiz aile işçileri” deyimi kullanılmaktadır. Bu kullanımın
Çalışan ve üreten aile üyelerinin işgücü olduğuna kuşku yoktur. Ancak, bağımsız ve kendi iradesi ile iş ilişkisine
girmeyen ailenin ekonomik faaliyetlerinde yer alan ve kendi mülkiyetinde pay sahibi olduğu işlerde çalışanları
“işçi” olarak tanımlamak ne kadar tutarlıdır sorusu ayrıca sorgulanması gereken bir konudur.
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hayat ise sınırlıdır. Bu nedenle işgücü kendi hesabına çalışan aile reisine bağlı olarak yardımcı
aile üyeleri en kalabalık grubu oluşturur. İkinci en kalabalık grup çiftçiler, esnaf ve
zanaatkârlarla birlikte kendi hesabına çalışanlar oluşturmakta, işverenler ise tacirler, atölye
sahipleri ve maden işletme sahipleri olmaktadır. Bağımlı çalışanlar tarım toplumlarında sayıca
en az olan işgücü kesimini oluşturmaktadırlar. Tarım toplumlarında sürekli bir başkasına bağlı
olarak çalışanlar genelde kamu (askerler ve memurlar) görevlileridir. Bunun dışında kısmi
olarak işçilik yapanlardan söz edilebilir. Bugün büyük dev sanat eserleri gibi yapıların (Mısır
Piramitleri, Süleymaniye Külliyesi gibi) inşasında çok sayıda insanın çalıştırıldığı
bilinmektedir. Bugünkü işçiliğe benzer bir statü Sanayi Devrimi öncesinde çok az bir karşılık
bulmaktadır. Örneğin sanayi öncesi dönemlerde yaygın olan lonca sisteminde dahi çalışanlar
çırak, kalfa ve usta olarak adlandırılır. Ustanın yanında çalışanlar işçi olarak adlandırılmadığı
gibi, onların her biri mesleği öğrenen ve kendi işini kurmak üzere yetiştirilen insanlardır.
Buna karşılık sanayi toplumlarının temel karakteristiği şehirleşme ve giderek artan
toplumsal iş bölümüdür. Sanayileşmenin derinleşmesi ile birlikte toplam işgücü içinde kendi
hesabına çalışanların oranı azalmakta, yardımcı aile efradı/işçisi oranı ise neredeyse yok
olmakta, işverenlerin oranı az olmakla birlikte etkinliği artmaktadır. Bunlara karşılık bağımlı
olarak çalışan işgücünün oranı ise çok yüksek miktarda artmaktadır. Örneklemek gerekirse
bugün ABD, İngiltere ve diğer sanayi ötesi toplum özelliği gösteren ülkelerde bağımlı
çalışanların oranı %90’ları aşmıştır. İşveren, kendi hesabına çalışanlar ve yardımcı aile
üyelerinin toplam işgücü içindeki oranı ise geri kalan %10 civarındadır. Tablo 11.1’deki
verilere göre, 2016 yılında, Türkiye’de ücreti ve yevmiyeli çalışanların oranı %67,8,
işverenlerin oranı %4,4, kendi hesabına çalışanların oranı %16,6 ve ücretsiz aile işçisi
%11,2’dir. (TUİK 2016 İstatistikleri.) Yine aynı tablodan 1960 yılından bugüne, Türkiye’de de
bağımlı çalışanların önemli oranlarda arttığı, işverenlerinde oran olarak arttığını buna karşılık
kendi hesabına çalışanlar ile yardımcı aile üyelerinin hızla azaldığı görmek mümkündür.
Tablo 11.1: Türkiye’de İşgücünün İşteki Durumuna Göre Dağılımı (%)
1960*

1970*

1980*

2016*

İşverenler

1

1

1

4,4

Kendi hesabına çalışanlar

27

28

26

16,6

Ücretliler

13

23

28

67,8

55

47

44

11,2

1

1

1

-

Ücretsiz
(işçileri)

aile

yardımcıları

Bilinmeyenler
Kaynak: * Aysen Tokol, Türk Endüstri İlişkileri Sistemi: 81. **TUİK 2016 İstatistikleri.
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11.1.2. Endüstri İlişkileri ve İstihdam İlişkisinin Kurulması
İşverenler ve kendi hesabına çalışanlar ile yardımcı aile üyeleri ve bağımlı çalışanların
istihdam şartlarının belirlenmesi farklılık içermektedir. İşverenler ve kendi hesabına çalışanlar
başkasına tabi olmadan çalışmakta, bu nedenle de çalıştıkları işyerlerinde kendi çalışma
kurallarını kendileri koyarlar. Buna karşılık, yardımcı aile üyelerinin çalışmaları informel
olarak düzenlenmekte ve çoğunlukla istihdamları aile içi bir durum olduğundan genel olarak
üçüncü kişilerin karışmadığı bir nitelik taşımaktadır. Bu üç gruptan farklı olarak, bir işverene işveren özel ya da kamu; birey ya da tüzel kişi olabilir- bağlı olarak çalışanların istihdam
şartlarının belirlenmesi karşılıklı anlaşmaya göre gerçekleştirilmektedir. Yani,
işgücünü/emeğini arz eden kişi (işçi veya çalışan) ve talep eden (işveren) arasında iki tarafın
anlaştıkları şartlarda çalışma gerçekleşmektedir. İşte burada tarafların kim oldukları önem
kazanmakta ve çalışma ilişkisinin niteliğini ortaya koymaktadır. İşverenin çalışan/işçi ile bire
bir karşılıklı olarak istihdam şartlarını belirlemesi “bireysel iş ilişkisi” olarak, işverenin
çalışanları/işçileri toplu olarak muhatap alarak istihdam şartlarını belirlemesi “toplu iş ilişkisi”
olarak nitelendirilmektedir.
Toplu iş ilişkileri sosyolojik anlamda yapılandırılmış resmî örgütler veya
yapılandırılmamış gayri resmî örgütler vasıtasıyla olabilmektedir. Burada esas olan işletme
veya işyerinde çalışan işçilerin tamamının veya bir kısmının birlikte hareket etmesidir. Bununla
birlikte, genel olarak sosyoloji ve hukuk dilinde resmî ya da formel yapı açısından çalışanların
bir organizasyon/örgüt tarafından temsil edilmeleri yaygın ve kabul gören bir uygulamadır. Bu
örgütlenme şekline genel olarak sendika adı verilmektedir. Bireysel ve toplu iş ilişkileri
arasındaki temel fark çalışanların işverenle muhataplık konusudur. Bireysel iş ilişkisinde,
istihdam şartları, çalışan ile işveren ya da onu temsil eden işletme yönetimi arasında bire bir
kararlaştırılmasına karşılık; toplu iş ilişkilerinde işveren/işletme yönetiminin bireysel olarak
işçi veya çalışan ile muhatap olması söz konusu değildir. Toplu iş ilişkilerinde istihdam şartları,
işverenler ve işçiler/çalışanlar adına hareket eden grup temsilcileri veya yapılandırılmış
organizasyon/örgütler (sendika) arasındaki anlaşma yapılarak birlikte belirlenir.
Çalışanlar ile işverenler (özel ya da kamu işvereni) arasında istihdam ilişkilerinin
niteliği endüstri ilişkilerini gündeme getirmekte ve toplu iş ilişkileri endüstri ilişkileri olarak
adlandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile çalışanların/işçilerin grup hâlinde veya kurdukları örgüt
(sendika) aracılığı ile istihdam şartlarını işveren ya da işletme yönetimi ile birlikte belirlemeleri
endüstri ilişkilerinin belirleyici unsurunu oluşturmaktadır. Toplu hareket edilmesinin amacı
istihdam şartlarının belirlenmesinde işveren ya da işletme yönetimi karşısında ekonomik olarak
güçsüz olduğu kabul edilen çalışanların tek tek pazarlık yapmaları yerine pazarlık şartlarını
eşitlemek amacıyla toplu olarak hareket edilmesidir. Bu nedenle, endüstri ilişkilerinin varlık
sebebi, istihdam ilişkisinin kurulmasında işçiler ile işverenler arasındaki güç dengesizliğinden
kaynaklanan eşitsizliktir ve amaç, bu eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Bahsedilen bu amacı
gerçekleştirecek unsur ise endüstri ilişkilerinin belirleyici niteliği yani işçilerin/çalışanların
işveren ya da yönetim karşısında formel ya da informel fakat örgütlü/toplu olarak temsil
edilmesidir. Toplu temsil yani grup hâlinde hareket etmekle işçiler/çalışanlar, işveren
karşısında pazarlık güçlerini eşitlemeyi hedeflemektedir. Bir başka deyişle, temelde ekonomik
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bir nitelik taşıyan istihdam ilişkisinde işçiler, işgücü arzını tekelleştirerek işverenlere karşı
pazarlık güçlerini artırmak suretiyle eşitliği sağlamaya yönelmişlerdir. Burada hemen
belirtilmelidir ki, işçi-işveren ilişkilerinin endüstri ilişkileri olarak nitelendirilmesinde esas
belirleyici olan işçi/çalışanların örgütlü temsili olmasına karşılık işverenin örgütlü temsili önem
taşımamaktadır. İşverenler işçi-işveren ilişkisinde kendileri taraf olabilecekleri gibi kendi
aralarında kuracakları organizasyon/örgüt/sendika vasıtasıyla da taraf olabilir.
Endüstri işlilerinin niteliğine yönelik bu değerlendirmeler endüstri ilişkilerinin, işçiişveren arasında gerçekleştirilen istihdam ilişkisine özel bir yaklaşımı, bakış açısını ifade
etmektedir: Bu yaklaşım disiplinler arası nitelikte olup istihdam ilişkisinin tarafları ve taraflar
arasındaki süreçler ile bu süreçleri etkileyen çevre şartları incelenmektedir. Bir diğer ifade ile
istihdam ilişkisi ve istihdam ilişkisini kuran tarafların birey, grup ve örgütsel davranışları ile
bunlar arasındaki ilişkiler başta ekonomik nitelikte olmak üzere, sosyal, siyasal, hukuki, ahlaki,
psikolojik vs. niteliğe sahiptir. Bu nedenle endüstri ilişkileri “çok disiplinli” ve “disiplinler
arası” bir alan olarak kabul edilmektedir. Yine bu niteliğinden dolayı endüstri ilişkileri
ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, işletme, tarih, antropoloji, uluslararası ilişkiler gibi
pek çok bilim dalıyla da ilgilidir.

11.1.3. Endüstri İlişkileri Olgusunun Ortaya Çıkışı ve Konusu
İstihdam ilişkilerinin bireysel olarak belirlenmesi çok eski dönemlere kadar gitmektedir.
Fakat buna karşılık, bugün, istihdam ilişkisini belirlemede olağan yöntemlerden biri olarak
görülen toplu iş ilişkileri yaklaşımı tarihsel bir olgu olup tarihin belli bir döneminde yani sanayi
devriminin yol açtığı bir dizi değişimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi,
Rönesans ve Reform hareketlerinin gerçekleştiği, Avrupa kıtasında Batı Avrupa ülkelerinde
yaşanan bir dizi sosyoekonomik, teknolojik, siyasal ve düşünsel değişim ve gelişmenin
sonucunda 1760(50)-1800 yılları arasında İngiltere’de ortaya çıkmıştır.
Sanayi Devrimi, ilahi kaynaklı devrimler dışında, insanlığın kendi eliyle gerçekleştirdiği
devrimlerin en büyüğüdür. Sanayi Devrimi ile birlikte, bir daha geri dönmemek üzere,
insanların tarihsel süreçte kurmuş olduğu tabiat-insan-toplum ve aşkın değerlerle ilgili bütün
ilişkileri değişime uğramış ve yeniden kurulma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanı tabiattan
koparan sanayi devriminin başlattığı bu süreç geometrik artışla bugün de devam etmektedir.
Sanayi Devrimi kendi içinde ayrımlara tabi tutulmaktadır. Birinci sanayi devriminde
insanın “kol/beden gücü makinelerle ikame edilmiştir”. Kimilerince ikinci Sanayi Devrimi
olarak adlandırılan dönem ise “insanın düşünce gücünün ikamesine yol açan mikro proseslerin
geliştirilmesi”dir. Birinci Sanayi Devrimi sanayi toplumunun; İkinci Sanayi Devrimi ise hizmet
toplumu/bilgi toplumunun oluşmasına yol açmıştır.
Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni sosyoekonomik yapıda bugünkü anlamda
iki sosyal grup hızla vücut bulmuştur: İşverenler ve işçiler (bağımlı çalışanlar). Bu iki kesim
arasında istihdam ilişkisinden dolayı ortaya çıkan çatışmalar, uyuşmazlıklar ve problemler
sosyal sorun, işçi problemi olarak adlandırılmıştır. Bu durum Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya
çıkan işçi-işveren ilişkilerinin sosyal sorunlara yol açtığını göstermektedir. Gerçekten de 19.
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yüzyıl, bir taraftan Sanayi Devrimi ile başlayan olumsuz istihdam şartlarının yol açtığı
ekonomik, sosyal ve siyasal huzursuzluğun giderek arttığı, diğer taraftan da bu olumsuzlukları
gidermek üzere arayışların yoğunlaştığı bir yüz yıl olmuştur. Ortaya çıkan “sosyal sorunu”
ortadan kaldırmaya yönelik politikaların gündeme gelmesi “sosyal politika” alanının
doğmasına yol açmıştır. Bu çerçevede, Kıta Avrupası’nda endüstri ilişkilerinin konusu olan
sendikacılık ve toplu pazarlık sosyal politikanın konusu olarak incelenmiştir. Sanayi
Devrimi’nin yol açtığı işçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan problemler “dar anlamda sosyal
politika” olarak adlandırılmasına karşılık sanayi devrimin yol açtığı toplumsal sorunların bütün
olarak ele alındığı alan “geniş anlamda sosyal politika” olarak nitelendirilmiştir.
Kaufman (2010: 75) II. Dünya Savaşı öncesine kadar endüstri ilişkilerinin bireysel ve
toplu bütün istihdam ilişkilerini kapsadığını buna karşılık II. Dünya Savaşı sonrasında
akademisyenlerin çoğunun sendikacılık ve toplu pazarlık konuları üzerinde durarak toplu iş
ilişkilerini araştırdıklarını ve bireysel iş ilişkilerini dışarıda bıraktıklarını ileri sürmektedir.
Gerçekten de 20. yüzyılın ikinci yarısında endüstri ilişkilerinin tanımında “işçilerin işverenler
karşısında örgütlü temsili” kriterinin belirleyici özellik olarak yer alması da bu yaklaşımın bir
yansıması olmaktadır.
Endüstri ilişkilerinin ana konusunun ne olduğu üzerinde fikir birliği olmadığı da ileri
sürülmektedir. Nitekim endüstri ilişkileri üzerine ya da bağımlı çalışma/istihdam ilişikleri
üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında çeşitli yaklaşımların var olduğu görülmektedir. İşyeri
kuralları, iş düzenlemesi, üretimin sosyal açıdan düzenlenmesi, yapılandırılmış çatışma olarak
istihdam ilişkileri, piyasa güçlerinin sosyal olarak düzenlenmesi, kapitalist üretim ve birikim
süreci, siyasal ve sosyal sınıf ilişkilerinin yansıması, çıkar çatışması, işyerinin çoğulcu
yönetimi, sınıf hareketliliği ve sosyal adalet, istihdam ilişkilerinde etkinlik, eşitlik ve katılım,
toplu temsil ve sosyal diyalog, farklı çıkarların temsili ve siyasal olarak düzenlenmesi gibi
çoğaltılabilecek perspektiflerden istihdam ilişkilerinin ele alındığını görüyoruz .(Kaufman
2010: 76 )

11.1.4. Endüstri
Yaygınlaşması

İlişkileri

Olgusunun

İsimlendirilmesi

ve

Endüstri ilişkileri ifadesi kavram olarak ilk defa 1912 yılında Amerika Birleşik
Devletlerinde işçi-işveren ilişkilerinde ortaya çıkan soruları araştırmak üzere ABD Başkanı
Taft tarafından kurulan bir komisyonun adı olarak kullanılmıştır. O güne kadar sanayileşme ile
ortaya çıkan bağımlı istihdam ilişkisini tanımlamak üzere “emek-sermaye”, “emek/işçi
problemi”, “sosyal problem” gibi farklı isimlendirmeler kullanılmıştır: (Kaufman 2004: 85.)
Yukarıda da belirtildiği üzere bağımlı çalışanların istihdam ilişkilerinin
düzenlenmesiyle ilgili olan endüstri ilişkileri bu anlamını zaman içinde kazanmıştır. İngilizcede
“industrial relations” olarak ifade edilen endüstri ilişkileri ifadesinin Türkçe karşılığı sanayi
ilişkileridir. Nitekim 1980’li yıllara kadar Türkiye’de bu alandaki bazı çalışmalarda “endüstri
ilişkileri” karşılığı olarak “sanayi ilişkileri” ifadesi de kullanılmıştır Daha sonra, sanayi yerine
endüstri kelimesinin kullanılmasının artmasıyla “sanayi ilişkileri” yerine “endüstri ilişkileri”
ifadesinin kullanımının yaygınlık kazanmış ve bugün de bu kullanım devam etmektedir.
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Buradan da anlaşılacağı üzere, endüstri ilişkileri, sanayi sektöründeki işçi-işveren ilişkileriyle
alakalı olarak doğmuş, zamanla da bütün sektörlerdeki işçi-işveren ilişkilerini ifade eden bir
anlam kazanmıştır.
İsimlendirmenin kaynağında sanayi devriminin bir neticesi olarak sanayi sektöründe
(fabrika sistemi ve daha sonra kitle üretiminin yaygınlaşmasıyla) bağımlı çalışma ilişkisinin
gelişmesi yatmaktadır. Yine, tarihsel olarak sanayi sektörünün yanı sıra tarım ve hizmetler
sektörlerinde de bağımlı çalışma ilişkileri yaygınlaşmış ve bu sektörlerde de işçi-işveren
arasındaki istihdam ilişkilerini ifade etmek için “endüstri ilişkileri” deyimi kullanılmıştır.
Endüstri ilişkileri deyiminin farklı ekonomik sektörlerde kullanımı onun dar ve geniş anlamda
tanımlanmasına da yol açmıştı. Öyle ki,
a) Sadece sanayi kesimindeki işçi-işveren arasındaki istihdam ilişkilerine “dar
anlamda endüstri ilişikleri”,
b) Ekonomik sektör ayrımı yapmaksızın bütün sektörlerde işçi-işveren arasındaki
istihdam ilişkileri ise “geniş anlamda endüstri ilişkileri” olarak adlandırılmaktadır.
Bu ayrımlara ilave olarak, yukarıda da izah edildiği üzere, endüstri ilişikleri konularını
sosyal politika literatüründe “dar anlamada sosyal politika” tanımı çerçevesinde
incelenmektedir. Dar ve geniş anlamda sosyal politika ayrımı ve işçi-işveren arasındaki
ilişkilere de dar anlamada sosyal politika adı verilmesi Kıta Avrupası’nın bir geleneğidir.
Ancak, bugün Avrupa’da da endüstri ilişkileri adının kullanıldığı görülmektedir. Türk sosyal
politika literatüründe ise bu ayrım yapılmakta ve kullanılmaya devam edilmektedir.
II. Dünya Savaşı sonuna kadar Kuzey Amerika’ya özgü bir isim olarak kalan endüstri
ilişkileri deyimi aşağıdaki faktörlerin yol açtığı gelişmeler nedeniyle savaş sonrasında dünyada
yaygın bir kullanıma sahip olmuştur (Kaufman 20014: 9-12):
1.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün faaliyetleri,

2.

Uluslararası Endüstri İlişkileri Derneği’nin faaliyetleri,

3.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik ve entelektüel alandaki liderliği,

4. Dünya üzerinde sanayileşmenin, piyasa ekonomisinin, sendikacılık hareketlerinin
ve siyasal demokrasinin yaygınlaşması.
Kaufman’ın belirttiği bu faktörler, sadece endüstri ilişkileri isminin yaygınlaşmasının
değil aynı zamanda işçi-işveren ilişkilerinin bir perspektif olarak “endüstri ilişkileri” şeklinde
algılanmasının da nedenleri arasında da yer almaktadır.

11.2. Endüstri İlişkilerinin Tarafları
Endüstri ilişkilerinin konusunun belirlenmesinde bağımlı çalışanların istihdam
ilişkilerinde çalışanların toplu temsili merkezî bir konum niteliğindedir. Bu ilişkide esas taraflar
işverenler ve işçilerdir. Ancak, işçiler ve işverenler arasındaki bu ilişki sadece onları
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ilgilendiriyor gibi görünse de iki nedenden dolayı üçüncü bir taraf yani devlet her zaman bu
ilişki içinde yer almaktadır. Devletin bu ilişkide yer almasının nedenlerinden biri işçi-işveren
arasındaki ilişkilerin gerçekleşeceği hukuk düzenin devlet tarafından oluşturulması, ikincisi
devletin hakem rolü ve üçüncüsü de devletin işveren olmasıdır. Devlet bir taraftan çıkardığı
mevzuat ile istihdam ilişkilerinin bir hukuk düzeni içerisinde gerçekleşmesini, tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesini sağlamakta, diğer taraftan da işçi ve işveren arasındaki
uyuşmazlıkların çözümünde hakem rolü ifa etmektedir. Üçüncü neden ise devletin gerek kamu
hizmetlerini yerine getirirken gerekse işletmeler kurarak ekonomik amaçlı faaliyetlerde
bulunurken bir işveren olarak istihdam ilişkisinde yer almasıdır.
John Dunlop meşhur Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabında (Dunlop 1958: 7-8)
istihdam ilişkisinin taraflarını “aktörler” olarak tanımlamakta ve tarafların kurumsal/örgütlü
temsillerini de dikkate alarak endüstri ilişkilerinin aktörlerini;
a) İşçiler ve onları temsil eden örgütler,
b) İşletme yöneticileri/İşverenler ve onları temsil eden örgütler,
c) Uzmanlaşmış kamu kurumlarıdır (ve işçi ve işverenlerin oluşturdukları uzmanlaşmış
kurumlar) olarak sıralamaktadır
Bununla birlikte, tarafların kimlik ve nitelikleri isimlendirmelerin ifade ettiği kadar açık
değildir.

11.2.1. İşverenler
Endüstri ilişkileri açısından işçilerin işyeri/işletmede muhatap olduğu işverenden
kastedilen yönetimdir. İşveren gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Bu açıdan
işveren, esas itibarıyla işletmeyi yönetmesi nedeniyle (yönetici vasfı itibarıyla) endüstri
ilişkilerinin tarafı olmaktadır. Bu çerçevede, işletme/işyeri çeşitleri veya bunların nitelikleri
(büyük, küçük ve orta boy işletmeler ile modern ve geleneksel işletmeler gibi) dikkate
alındığında yönetim fonksiyonu farklı kişi, organlar veya kurumlar tarafından temsil edilebilir.
Yönetim;
1.

İşletme/işyerinin sahibi veya ortakları olabilir,

2. İşletme/işyerinin en üst yöneticisi veya en alt düzeyde işvereni yönetimi temsil eden
kişi olabilir,
3. İşletme/işyerinde işçiler veya sendika ile ilişkiler konusunda görevlendirilmiş kişi,
kişiler veya endüstri ilişkileri veya insan kaynakları birimi olabilir.
Yönetim işletmelerin/işyerlerinin endüstri ilişkileri politikaları ve pratiklerinin
oluşturulması, işçilerle müzakeresi ve uygulanması konularında kilit rol oynar (Kochan 2008:
3-4). İşveren özel sektör ya da kamu sektörü olabilir. Devletin işverenliği kamu sektöründe
kamu iktisadi teşekküllerdeki gibi ekonomik amaçlı işletmeler olabileceği gibi topluma kamu
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hizmetlerini vermek üzere oluşturulan organizasyonları (adaletten sağlığa, eğitimden
teknolojiye, güvenlikten spora, bütün toplumsal hizmetleri vermek üzere oluşturulan merkezi
ve yerel yönetim kurum ve kuruluşlarını) kapsar.

11.2.2. İşçiler
Endüstri ilişkilerinin tarafı olarak işçiler gerçek işçileri ve işçileri temsil eden sendikalar
gibi formel veya işyeri konseyleri gibi informel organizasyonları içermektedir. İşçiler işletme
veya işyerinin amaçlarına ulaşmasında etkin rol oynadığı gibi kendilerini temsil eden
organizasyonların yapı ve başarısı üzerinde de belirleyici rol oynar.

11.2.3. Devlet
Endüstri ilişkilerinin tarafı olarak devlet endüstri ilişkileri kurum ve süreçleriyle ilgili
her türlü karar alma yetkisine sahip devlet kurum ve kuruluşları ile birimleri (parlamento,
hükümet, yargı, merkezi ve yerel yönetim birimleri ile uzman kuruluşlar vs.) içermektedir.
Devlet organizasyonların yönetiminden sorumlu olan taraf olarak işveren; bütün
toplumun çıkarını, haklarını, huzur ve refahını gerçekleştirmekten sorumlu kurum olarak kamu
çıkarını temsil eder. Bu amaçla devlet
1.

Endüstri ilişkilerini düzenlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapmak,

2.

Endüstri ilişkilerine yönelik kamu politikalarını geliştirmek ve

3. Taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek olmak üzere üç temel
fonksiyon görür.

11.3. Endüstri İlişkilerinin Tarihsel Süreçte Değişen Boyutları
Endüstri ilişkilerinin gerçekleştiği, somutlaştığı en alt düzey işyeridir. Ancak, endüstri
ilişkileri uygulamaları işyeri dışına taşma özelliği göstermektedir. Taşmanın kazanacağı
boyutlar üzerinde endüstri ilişkileri aktörlerinin toplumsal konumları ve aktörlerin kurumsal
yapıları (sendikalar ve toplu pazarlık) ile fonksiyonları etkin olmaktadır. Bu durumun bir
yansıması olarak endüstri ilişkileri işyeri/işletme seviyesi dışında bölgesel, işkolu ve millî
seviyede olabilmektedir. Bu nedenle, farklı seviyelerde aktörlerin rolleri ve fonksiyonları da
farklı olmaktadır. Genel olarak işyeri/işletme seviyesinde taraflar arasındaki ilişkide ekonomik
boyut öne çıkmaktadır. Bu seviyedeki ilişkiler, işçiler ile işçi sendikaları ve işveren (veya
işveren sendikası) arasında ortaya çıkmakta devlet ise bu seviyede taraflardan biri olarak değil
ancak çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri içeren mevzuatı hayata geçiren kurum olarak
kural koyucu ve uyuşmazlıkları çözücü fonksiyonları ile rol oynamaktadır.
Buna karşılık, taraflar arasındaki ilişkiler merkezileştikçe, bir diğer ifade ile endüstri
ilişkileri bölgesel, işkolu ve millî seviyede olması hâlinde aktör sayısı artmakta, üçe
çıkmaktadır: İşçiler, işverenler ve devlet. Bu seviyelerde bir aktör olarak devlet, işletme/işyeri
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seviyesindeki fonksiyonlarına ilaveten toplumu temsil eden ve politika üreten bir taraf olarak
yer almaktadır.
Endüstri ilişkilerinin işletme/işyeri seviyesi dışına taşması ekonomik, sosyal ve siyasal
nitelik taşımaktadır. Bu taşma öncelikli olarak ücret, gelir, gelir dağılımı, verimlilik, iş barışı
gibi ekonomik niteliktedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere modern toplumlarda (sanayi
ve sanayi ötesi) işgücünün çoğunluğunun bağımlı çalışma ilişkisi içinde olması çalışanların
sosyoekonomik durumları ile toplumun sosyoekonomik durumunu birbiriyle sıkı bir ilişki içine
sokmakta; âdeta, çalışanların kaderi ile toplumun kaderi arasındaki farkı ortadan
kaldırmaktadır. Bu nedenle çalışma hayatına ilişkin alınan kamusal nitelikli kararlar ve üretilen
bütün toplumsal politikalar (ücret, gelir politikaları, vergi, çalışma süre ve şekilleri, sosyal
güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, bireysel ve toplu iş hukuku düzenlemeleri, eğitim, konut,
emeklik, sosyal sigorta fonları, örgütlenme hakkı ile işçi örgütlerini ilgilendiren düzenlemeler
ve politikalar, ekonomik politikalar vs.) sosyal ve siyasal nitelik taşımaktadır. Aynı zamanda
çalışanların kendi çıkarları veya toplumun genel çıkarları için gerçekleştirdikleri örgütlü ya da
örgütsüz eylem ve politikalar da ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlar doğurmaktadır.
Bu ilişki, esasen, sanayi devriminin yol açtığı sanayi toplumlarının gelişmesi sürecinde
sosyal politikaların da ortaya çıkmasının da temel kaynağıdır. Tarihsel olarak “işçi/emek
sorunu” olarak başlayan sorunun giderilmesi için önce işçiler örgütlenerek kendi problemlerini
kendileri çözmeye çalışmışlardır. Bu nedenle de sendikal hareketler sosyal politika
literatüründe “kendi kendine yardım mekanizmaları” olarak nitelendirilmiştir. (Tuna, Yalçıntaş
2011). Endüstri ilişikleri tarafları arasındaki ilişikler de ABD ve İngiltere örneğinde görüldüğü
üzere, uzun yıllar “gönüllülük” esasına göre işçi-işveren arasında yürütülmüş, üçüncü bir tarafa
(örneğin; devlet) yapı içinde yer verilmek istenmemiştir. Ancak, bu çabaların çalışanların
problemlerini çözmedeki yetersizliği ve çalışma hayatındaki olumsuzlukların sadece işçileri
değil toplumsal hayatın bütününü etkileyen yansımalarının artması kamunun müdahalesini
kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bununla birlikte kamu müdahalesi her ülkede farklı zamanlarda ve
yine farklı nedenlerle gerçekleştirilmiştir. Örneğin kamu politikası olarak bütün toplumu
ilgilendirecek şekilde sosyal politikaların ortaya çıkışı geç sanayileşen Almanya gibi Avrupa
ülkelerinde gerçekleşmiş, sanayileşmede öncü olan İngiltere ve ABD gibi ülkelerde ise tedrici
olmuştur.
Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren ve bugün sanayi ötesi toplum hâline gelen gelişmiş
Batı ülkelerinde kamu müdahalesi ya da sosyal politikalar açısından endüstri ilişkilerindeki
gelişmelere bakıldığında dört aşamanın birbirini takip ettiği görülmektedir:
Birinci Dönem (Yasaklama ve bastırılma aşaması): Endüstri ilişkileri kurumlarının
reddedildiği ve örgütlenmelerin yasaklandığı dönem (sanayi devriminin başlaması ile 19.
yüzyılın ortalarına kadar)
İkinci Dönem (İzin verilme ve olgunlaşma aşaması): Endüstri ilişkileri kurumlarının
meşruiyetinin ve örgütlenme hakkının tanındığı dönem (19. yüzyılın ortalarından - 1929 büyük
Buhran öncesi)
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Üçüncü Dönem (Korunma ve entegrasyon aşaması): Endüstri ilişkileri kurumlarının
sosyoekonomik ve siyasal sistemle bütünleştirildiği ve merkezi bir konum kazandığı dönem
(1929 büyük buhran ile başlayan 1980’lere kadar süren dönem)
Dördüncü Dönem (Çözülme ve disentegrasyon aşaması): Endüstri ilişkileri
kurumlarının sosyoekonomik sistemdeki merkezi konumun kaybolduğu ve etkinliğinin azaldığı
dönem (1980’lerde başlayan ve hâlen devam eden dönem.)
Bu dönemlere karakterini veren pek çok sosyoekonomik, siyasal ve kültürel vb. faktör
olmakla birlikte esas itibarıyla ekonomik faktörler başat rol oynamıştır. Ekonominin
belirleyiciliği sanayi ve sanayi ötesi toplumlarının “ekonomik eksenli toplumlar” olmasından
kaynaklanmaktadır. Sanayi ve sanayi ötesi toplumlarda ekonomi kurumu toplumsal kurumların
şekillenmesinde belirleyici bir etkiye sahiptir (Fisher, 2001). Bu çerçevede yukarıda belirtilen
dönemler ortaya çıkan ekonomik problemlerin çözümüne yönelik geliştirilen ekonomik
politikalar ile yakından alakalıdır. Esas itibarıyla ekonomik sistemin düzenli işlemesi, istikrarın
sağlanması için gerekli olan ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki düzenlemeler de bu
dönemlerde yapılmıştır.
Endüstri ilişkilerinin gelişme evreleri ile ilgili olarak farklı ölçekler kullanılarak değişik
dönemlendirmeler yapılabilir. Geleneksel olarak devlet anlayışı ile ilişki kurularak bu
sınıflandırmalar yapılmaktadır. Sanayileşmenin ortaya çıkması ve derinleşmesi ile liberal
devlet anlayışının hâkim olduğu dönem üst üste gelmiştir. Liberal devlet anlayışında “en az
idare eden devlet, en iyi devlettir” anlayışı içerisinde topluma müdahale asgari düzeyde
tutulmuştur. Bu devlet anlayışı ekonomide de liberal anlayışı benimsemiş ve piyasa
mekanizmasının ekonomik soruları çözeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle de piyasaya
müdahale reddedilmiştir. Devletin fonksiyonları sadece “güvenlik, yargı ve vergi” alanlarıyla
ilgili olmuştur. Ancak zamanla gelişen sosyal devlet ya da refah devleti anlayışlarıdır özelde
sosyoekonomik genelde ise toplumsal hayatta ortaya çıkan problemlere devletlerin politika
üretmesini gerektirmiş böylece kamu politikaları ile müdahale anlayışı ortaya çıkmış zaman
içinde geliştirmiştir.
Sosyal devlet ya da refah devlet anlayışları esas itibari ile vatandaşların toplumsal
risklere karşı korunmasını amaçlamaktadır. Bu anlayış, sosyal sorunların açık ya da örtülü
olarak toplumsal yapılarından (insanın tabiattan koparak birlikte yaşaması, toplumsal işbölümü
ve ekonomik-sosyal-siyasal örgütlenme tarzından) kaynaklandığı kabul etmektedir. Bu
çerçevede, asgari düzeyde temel hak ve hürriyetlerin bütün vatandaşlara sağlanması
amaçlanmış, vatandaşların örgütlenme hakları, ekonomik ve sosyal güvenceye sahip olmaları
yasalarla güvence altına alınmıştır. Uzun bir mücadele ve çabanın sonucu da olsa bugün bütün
devletler için sosyal/refah devleti anlayışı bir veridir. Bir başka ifadeyle sosyal politika
açısından 19. yüzyılda hâkim devlet paradigması “liberal devlet” iken 20 ve 21. yüzyılın hâkim
devlet anlayışı “sosyal-refah devleti” paradigmasıdır.
Endüstri ilişkileri açısından bu paradigma dönüşümünün anlamı işçilerin korunmadığı,
sosyal hakların tanınmadığı liberal devlet anlayışından, işçiler de dahil olmak üzere, bütün
vatandaşların sosyal haklara sahip olduğu, korunduğu bir devlet anlayışına geçiştir. Liberal
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devlet anlayışının hâkim olduğu dönemde çalışanlar, ekonomik ve hukuki hiçbir kamu
korumasının olmadığı bir toplumsal yapıda, kendi güçleri ile, kendi sosyal ve ekonomik
çıkarlarını korumak ve bunları güvence altına alma mücadelesi vermişlerdir. Bu amaçla
sosyoekonomik kurumlar (sendikalar, toplu pazarlık ve grev gibi) kurmak, geliştirmek ve bu
kurumları işveren ve devlete kabul ettirmek için mücadele vermişlerdir. Buna karşılık
mücadelesi verilen sosyal haklar, sosyal-refah devletinde yasalarla güvence altına alınmış
“verili” haklar olarak bütün vatandaşlara sağlanmıştır. Bir başka deyişle, liberal devlet
anlayışında, çalışanlar, çıplak bir zemin üzerinde tamamen sosyoekonomik ve siyasal güçlerine
dayalı olarak istihdam ilişkisini kurmak için mücadele ederken sosyal-refah devletinde
çalışanlar, sosyal ve ekonomik risklere karşı korunmuş bir zemin üzerinde istihdam ilişkilerini
kurmaktadırlar. Bu değişim esas itibarıyla sosyal hayatın kurum ve kuruluşları ile bireyler
arasındaki ilişkilerin arka planını, zeminini değiştirmiştir. Yani, sosyal, ekonomik ve hukuki
açıdan güvencesiz ve belirsiz bir yapıyı ifade eden liberal devlet anlayışından güvenceli ve
belirli bir yapıya geçiş demektir. Bugün, örgütlü ya da örgütsüz bütün çalışanlar sosyal refah
devleti anlayışı içinde yasal olarak kazanılmış ve güvence altına alınmış sosyal haklarla
donatılmış olarak yaşamakta ve hayatlarını sürdürmektedirler. Bir başka ifade ile liberal devlet
anlayışı içinde çalışanlar (ve örgütleri) varlık ve yaşama mücadelesi verirken sosyal-refah
devleti içinde kazanılmış hakları koruma ve geliştirme mücadelesi vermektedir. Bu nedenle
devlet anlayışı ya da kamu politikaları endüstri ilişkileri kurumlarındaki değişimin analizinde
dikkate alınması gereken en önemli faktördür.

11.4. Endüstri İlişkilerinin Temel Kabulleri
Endüstri ilişkileri işçi-işveren ilişkisi olması hasebiyle yukarıda belirttiğimiz
özelliklerden dolayı taraflar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, inceleme ve analiz
edilmesi bazı kabuller üzerine yapılmaktadır. Bu kabullerden farklı görüşler olmakla birlikte
yaygın ve büyük oranda üzerinde fikir birliği olan beş varsayım (Kochan 2008: 4-5):
iEmek, mal ya da pazarlanabilir kaynaktan öte bir değerdir: Endüstri ilişkileri
çalışmalarındaki en temel varsayım emeğin maldan, pazarlanabilir bir kaynaktan öte bir değer
taşıdığı anlayışıdır. Emek insana bağlıdır. Bu nedenle de rekabet piyasasında serbestçe
değişime konu olan diğer mallara benzemez. Sosyal bir varlık olarak insan aile, arkadaşlık,
komşuluk gibi sosyal ağlar içinde hayatının sürdürür ve bu nedenle de ilişkide olduğu kişi ve
kurumlarla sosyal olduğu kadar psikolojik bağlar geliştirir. Bu bağlar aynı zamanda işyeri ile
de ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle de işçi-işveren ilişkisi üretim faktörü olan emek-sermeye
ilişkisinin ötesinde bir anlam kazanmakta ilişki insan-iş ilişkisine dönmektedir.
ii- Çoklu çıkar ilişkisinin varlığı: Endüstri ilişkilerinin çok taraflı, çok aktörlü
özelliği tarafların farklı çıkar/amaç peşinde koşmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle,
endüstri ilişkileri toplu pazarlık ve işçi-işveren ilişkileriyle ilgili çalışmalarda çıkarların
farklılığından dolayı çoklu bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Taraflar bu çerçevede birbirlerinin
çıkarlarının farkında olmalıdır.
iii- Çıkar çatışmasının kaçınılmazlığı: Endüstri ilişkileri analizlerini belirleyen
temel kabullerden bir diğeri işçiler ve işverenler arasında çıkar çatışmasının varlığının
369

kabulüdür. Bu çatışma ekonomik nitelikli olup, yüksek ücret ve iş güvenliği arayışında bulunan
çalışanlar ile kâr peşinde koşan işverenler arasındaki amaç farklılığından kaynaklanır. Bu
nedenle de işçi-işveren arasındaki çatışma patalojik bir durum değildir. Ayrıca, çalışma hayatını
ilgilendiren konularda ortaya çıkan çatışmalar endüstri ilişkilerinin tabii bir parçası olmakla
birlikte, çatışmaların doğurduğu olumsuz sonuçlar nedeniyle toplum, çatışmaların
sınırlanmasını kendinde bir hak olarak görmektedir.
iv- Çatışan çıkarlar yanı sıra ortak çıkarların varlığı: Endüstri ilişkilerinde bir
diğer kabul de çalışanlar ve işverenler arasında ortak çıkar alanlarının varlığının kabulüdür. Her
şeyden önce işverenlerin üretim için emek gücüne, çalışanların/işçilerin ise istihdam
edilebilmeleri için işyerlerine yani sermayeye ihtiyaçları vardır. Yani bir birine bağımlılık söz
konusudur. İkinci olarak üretimin artmasından kaynaklanan ekonomik değeri kâr ve ücret
olarak aralarında paylaşabilir ve karşılıklı olarak daha yüksek fayda sağlayabilirler. Taraflar
çıkar maksimizasyonunu sağlamak üzere farklı yöntemlere başvurabilirler. Yöntemlerin seçimi
tarafları kuşatan ekonomik, teknolojik, siyasi ve hukuki olmak üzere pek çok çevre faktörünün
etkisi altındadır. İşçiler işverenle ilişkilerini bireysel ya da toplu olarak düzenlemeyi tercih
edebilirler. Toplu pazarlık bu yöntemlerden biridir. Toplu pazarlık yaklaşımlarından
bölüştürücü pazarlık yerine bütünleştirici pazarlık yaklaşımı tarafların çıkar birliği anlayışı
içinde hareket edilmesinin tarafların faydasına olduğu düşüncesini yansıtır.
vÇatışan amaçların pazarlığa konu yapılması: Endüstri ilişkileri aktörlerinin
amaçları farklı olduğundan toplu pazarlığın etkinliğini sağlayacak hazır belirli bir
yöntem/tedbir yoktur. Herhangi bir problem üzerinde yoğunlaşılması, demokratik toplumlarda
işçi ve işverenlerin çok sayıda çıkarları üzerinde çıkan çatışmayı ortadan kaldıran araç olarak
toplu pazarlığın etkinliğini olumsuz olarak etkileyebilir. Örneğin; işverenlerin çalışanların
örgütlenmelerini yasaklama gücüne sahip olması sendikalaşmayı olumsuz olarak etkileyecektir.
Benzer şekilde, sendikalar toplu pazarlık yoluyla ücret ve diğer çalışma şartlarının maliyetini
piyasa seviyesinin üzerine çıkaracak politikalar izlemeleri hâlinde işletmeler iç ve dış
piyasalarda rekabet edemeyebilir. Bu gibi tarafları olumsuz olarak etkileyecek amaçlardan
birbirinin yararına olarak pazarlık yoluyla vaz geçmeleri veya törpülemeleri beklenen bir
davranıştır.

11.5. Endüstri İlişkileri Kurumları
Endüstri ilişkilerinin kurumları:
iAktörlerin kurumsal yapıları (işçi ve işveren sendikaları ile devletin endüstri
ilişkileri alanındaki uzmanlaşmış birimleri)
ii-

Toplu pazarlık ve

iii-

Uyuşmazlık çözme müesseseleridir.
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11.5.1. Sendikalar
Endüstri ilişkilerinin tarafı olarak işçi ve işverenlerin örgütlenmeleri sendikalar şeklinde
olmaktadır: İşçi sendikaları ve işveren sendikaları. Fakat yaygın örgütlenme şekli sendikal
örgütlenme olmakla birlikte, bu durum zaman zaman farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir.
Nitekim bazı ülkelerde toplu pazarlığın bir tarafı olarak işçilerin sadece organize olması yeterli
olmakta, mutlaka sendika şeklinde örgütlenmeleri gerekmemektedir. Benzer şekilde, yine bazı
ülkelerde işverenlerin örgütlenmeleri birlik veya kuruluş adı altında da olabilmektedir.
Sendikaların örgütlenmeleri taban ve üst örgütlenme şeklinde olmaktadır. Taban
örgütlenmelerin önemi özellikle toplu pazarlıkta ortaya çıkar. Toplu pazarlıklarda işçiler adına,
ilke olarak ve yaygın şekilde, taban işçi sendikaları taraf olur. Üst örgütlerin toplu pazarlıkta
taraf olması istisnai bir durum olup genellikle de endüstri ilişkilerinin merkezileştirildiği
(İskandinav ülkelerindeki gibi) korporatist yapılarda görülür.
İşçi sendikalarının örgütlenmesindeki çeşitlilik onların fonksiyonlarındaki çeşitliliği de
yansıtır. Sendikaların fonksiyonları ekonomik, sosyal ve siyasal niteliktedir. Genel olarak
tabandaki sendikalarda ekonomik ve sosyal fonksiyonlar öne çıkmakta, üst örgütlenme
modellerine geçildikçe ise sendikaların kamuoyu oluşturma faaliyetleri ve siyasal fonksiyonları
artmaktadır.
Çalışanların örgütlenmesinde, kamu görevlilerinin sendikalaşması bir yana
bırakıldığında, işçi sendikalarının taban örgütlenmeleri farklı ölçütlere göre ayrıma tabi
tutulmaktadır:
a) Kapsamlarına göre (meslek, genel, işyeri/işletme ve işkolu sendikaları);
b) Üyelerinin niteliklerine göre (beden ve fikir işçileri sendikaları);
c) Kuruluş düzeylerine göre (işyeri/işletme ve işkolu sendikaları);
Tarihsel süreç içerisinde, sendikal örgütlenme modelleri zamanla değişiklik
göstermiştir. İlk kurulan sendikalar meslek sendikalar iken daha sonra Fordist-Taylorist üretim
ve yönetim sistemi ile kitle üretimine geçiş yapılmasıyla birlikte işkolu sendikacılığı doğmuş
ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Genel sendikalar ise daha çok ideolojik sendikacılık anlayışının
yaygınlaştığı yer ve zamanlarda karşılık bulmuş ve günümüzde ise daha çok herhangi bir
işkoluna girmeyen işçilerin oluşturdukları sendikalar olarak belirmektedirler. Tüm bunlarla
beraber bilinmelidir ki ülkelerin hukuki düzenlemeleri de sendikal örgütlenme şeklini
belirlemektedir. Örneğin Türkiye’de işçi sendikaları ancak işkolu esasına göre kurulabilir.
Bütün bu faktörler göz önüne alındığında sendikaların örgütlenme modelleri sosyal, ekonomik,
siyasal ve hukuki faktörler ile endüstri ilişkileri aktörlerinin politikalarına bağlı olarak ülkeden
ülkeye farklılık göstermiştir. Bununla birlikte, bugün, sendikaları tasnif için en çok kullanılan
ayrım kapsamlarına göre yapılan ayrımdır. Kapsamlarına göre işçi sendikalarının taban
örgütlenme modelleri şunlardır:
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a) Meslek sendikaları: İşçilerin yaptıkları mesleklere göre kurdukları sendikalar.
(Örneğin; marangozlar sendikası, elektrikçiler sendikası, fırıncılar sendikası).
b) İşyeri/işletme sendikaları: Bir işletme ya da işyerinde çalışan işçilerin kurdukları
sendikalar. İşyeri/işletmedeki bütün işçilere açık olup, başka işletme/işyerinde çalışanlara
kapalıdır. (Örneğin; A işyeri sendikası, B işletmesi çalışanları sendikası vb.)
c) İşkolu sendikaları: İşçilerin mesleklerine bakılmaksızın belirli bir ekonomik faaliyet
alanında (işkolu) çalışan işçilerin kurdukları sendikalardır. (Örneğin; enerji işkolu, sağlık
işkolu, eğitim işkolu vb.)
d) Genel sendikalar: İşçilerin, meslek ya da işkolu ayrımı yapılmadan sadece işçi olmak
sıfatı ile kurdukları sendikalardır. (Örneğin; genel işçi sendikası vb.)
İşçilerin/çalışanların sendikalaşmadaki çeşitliliğine karşılık işverenlerin sendikalarının
taban örgütlenmeleri yaygın olarak işkolu düzeyinde olmaktadır.
İşçi ve işveren sendikalarının üst örgütlenmeleri ülke ve dünya ölçeğinde
olabilmektedir. Ülke içinde üst örgütlenmelerde işçi ve işveren sendikalarının örgütlenme
modelleri, birlik, federasyon ve konfederasyon şeklinde olabilmektedir. İşçi ve işveren
sendikalarının dünya ölçeğinde örgütlenme modelleri de benzerlik göstermekte ve bölgesel
(ülke gruplarından oluşan bölgeler veya kıta esaslı örgütlenmeler) ve dünya çapında
örgütlenmeler şeklinde olmaktadır. Son on yıllarda, uluslararasılaşma ve küreselleşmenin
artması ulus üstü örgütlenmelerin önemini, sayı ve etkinlik alanlarını artırmıştır. Bölgesel ve
kıta seviyesindeki örgütlenmelerin sayısının artmasına karşılık dünya seviyesinde
örgütlenmede sayılar azalmakta ve tekelleşme söz konusudur. Bugün dünya çapında işçi ve
işveren sendikalarının örgütlenmesine bakıldığında işverenleri temsilen sadece bir örgüt
olmasına karşılık işçileri temsil eden birden çok üst örgütlenmesi vardır. İşçileri temsil eden
örgütler içinde en fazla üyeye ve temsil kabiliyetine sahip olan sendika 2006 yılında uluslararası
sendikaların işbirliğiyle kurulan “Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu” (ITUCInternational Trade Union Confederation) dur.
Ülke içindeki işçi ve işveren sendikaları, ülke içinde tarafların hak ve çıkarlarının
belirlendiği kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmektedirler. Yine, bu üst örgütler, kamu
politikalarının oluşum süreçlerinde (asgari ücret komisyonu, kalkınma planları komisyonları
çeşitli bakanlıklardaki şura ya da politika belirlemeye yönelik politikalarının hazırlık
çalışmalarını yapan birimler gibi) komisyon, kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil ederler.
Benzer şekilde uluslararası işçi ve işveren örgütleri de Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖILO), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO), Dünya Bankası (DB-WB), Uluslararası Para Fonu
(UPF-IMF) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil ederler.
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11.5.2. Toplu Pazarlık
11.5.2.1. Toplu Pazarlığın Anlam ve Önemi
Sanayi Devrimi ile doğan fabrika sistemi ve sistemin niteliği gereği bağımlı çalışanların
sayıca artmaya başlaması işçi/emek sorununu da beraber getirdiği yukarıda belirtilmişti. Bu
sorunun ortaya çıkmasına yol açan ana sebep çalışanların çalışmaları karşısında elde ettikleri
ücretin yetersizliği ve çalışma süreleri başta olmak üzere istihdam koşullarının olumsuzluğudur.
Bu dönemde kurulan istihdam ilişkisi bireysel nitelikte olup işçi ve işveren arasında yapılan
sözleşme ile istihdam ilişkisi kurulmaktaydı. Yine bu yıllarda çalışanları koruyucu iş kanunları
yani iş hukuku da henüz oluşturulmamıştı. Yine bu ilişkide işçilerin işveren karşısında pazarlık
güçlerinin olmaması istihdam şartlarının işverenler tarafından, tek taraflı olarak, dikte
ettirilmesi sonucunu doğurmuştur.
İşçiler, olumsuz çalışma şartlarından birlikte hareket ederek kurtulabileceklerini
düşünmüşler ve böylece işverenle pazarlık gücünü eşitlemek ve çalışma şartlarının
belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflemişlerdir. Bu durum neticesinde de bireysel iş ilişkisi
yerine “toplu” iş ilişkisinin kurulması gündeme gelmiştir. Bahsedilen amacı gerçekleştirmek
için örgütlenme yoluna gidilerek sendikalar kurulmuş ve sendikaların önderliğinde işverenlerle
istihdam ilişkilerinin “toplu” olarak kurulması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İşçilerin
örgütlenerek istihdam ilişkisini düzenlemede taraf olmak istemesi 1929 Büyük Ekonomik
Krizi’ne kadar hâkim ekonomi anlayışı/paradigması olan liberal iktisat düşüncesi tarafından
işgücü arzının tekelleştirilmesi olarak değerlendirilmiş ve bu durumun piyasa mekanizmasını
bozacağı düşüncesiyle de işçilerin örgütlenmesine ve toplu pazarlığa karşı çıkılmıştır.
İstihdam şartlarının işçi ve işverenlerce birlikte karar verilmesinin kabul edilmesi
işverenin tek başına sahip olduğu yönetim hakkından vazgeçmesi ve yönetim hakkının
paylaşılmasına razı olunması demektir. Bu nedenle de işverenler bu düşünceye sıcak
bakmamışlar, karşı çıkmışlardır. Ortak karar vermek, o güne kadar sadece yönetim/işverene ait
olduğu düşünülen ve “yönetici fonksiyonu”, “yönetici hakkı” veya “yönetici” ayrıcalıkları
olarak tanımlanan yönetim hakkının paylaşıma konu olması anlamına gelmiştir. Yönetim hakkı
içinde ücret, iş ve işçinin uyacağı kurallar ile disipline ilişkin kural koyma ve uygulama yer
almaktadır. Bugün de yönetici ayrıcalıklarının hâlâ tartışmalara konu olduğunu görebiliyoruz
(Storey 1976 ). Neo-liberal politikalar ve insan kaynakları yönetimi anlayışları ile endüstri
ilişkilerinde ortaya çıkan “tekçi görüş” işveren ya da yönetici haklarını öne çıkaran bir anlayışı
sergilemektedir.

11.5.2.2. Toplu Pazarlığın Niteliği
Toplu pazarlık kurumu endüstri ilişkilerinde tarafları bir araya getiren, köprü görevi
gören merkezi kurumudur. Çalışma ilişkisinin taraflarını yani aktörlerini bir araya getirerek
birlikte istihdam ilişkilerinin düzenlenmesini sağlar. Toplu pazarlık tarafların niteliklerinden ve
toplumsal yansımaları dolayısıyla çok boyutlu bir kurumdur. Toplu pazarlığı ekonomistler,
sosyologlar, psikologlar ve endüstri ilişkilerinin tarafları birbirinden farklı şekilde
yorumlamaktadırlar. Örneğin, ekonomistler toplu pazarlığı işgücünün fiyatını (ücretini)
belirleyen bir yöntem; psikolog, sosyolog ve sosyal psikologlar bireysel ve grup çıkarlarının
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birleştirilmesinin özel bir şekli; işverenler, kendilerinin verdiği sendikaların aldığı bir sistem;
işçiler, toplu pazarlığı ücretlerin belirlenmesi yanı sıra mesleklerinde yetki ve statü sahibi
olmalarını sağlayan bir araç; sendika liderleri içinse toplu pazarlık işçi sendikasının ana faaliyeti
olup üyelerinin ekonomik beklentilerini karşılamada tatmin edici ve etkin araç olarak
değerlendirilmektedirler. (Tunçbilek, 1996: 18).
Çok boyutlu olan pazarlığın niteliği üzerinde farklı görüşler olmakla birlikte aşağıdaki
şekilde özetlenebilir: (Koray, 1992: 136-137; Tunçbilek, 1996: 17-29; Talas, 1983: 237).
1- Toplu pazarlık karşılıklı alışverişe dayanan bir pazarlık sürecidir.
2- Toplu pazarlık doğrudan veya dolaylı ekonomik (ücretler, yan ödemeler, sosyal
yardımlar, çalışma saatleri, iş güvencesi, izinler, eğitim, kariyer geliştirme ve terfi vs.) ve
ekonomik olmayan ancak tarafları çıkarlarını ilgilendiren konuları ( yönetime katılma, iş
uyuşmazlıklarının çözümü, disiplin gibi) kapsar.
3- Toplu pazarlık bir “kural koyma etkinliği”, düzenleyici faaliyettir. Toplu pazarlığa
konu olan konularda çalışma yöntem ve usulleri belirlenerek toplu pazarlık hangi seviyede
yapılmışsa (işyeri, işletme, bölgesel, işkolu ya da millî seviyede) o seviyede tarafları bağlayıcı
kurallar ve yükümlülükler getirir.
4- Toplu pazarlık “yönetime katılma” yöntemi olarak da görülmektedir. Çalışma
kuralarının belirlenmesinde işçilerin sendikalar vasıtasıyla yer almakla istihdam ilişkilerinin
düzenlenmesine demokratik bir nitelik kazandırmakta ve endüstriyel demokrasinin gelişmesine
katkı sağlamaktadır.
5- Toplu pazarlık, işçi-işveren uyuşmazlıklarının ve çıkar çatışmalarının
giderilmesinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Çatışma-uzlaşma-uyum-çatışma süreci toplu
pazarlıkla gerçekleştirilerek uyuşmazlık çözme yöntemi fonksiyonu görmektedir.
Esasında toplu pazarlık kurumunun felsefesinde, serbestlik, iyiniyet, tarafların birbirine
karşı duydukları güven ve tarafların çıkarlarının kapitalist düzen içerisinde her zaman ayrı değil
fakat bazen de ortak olduğuna inanmalarının gereği yer almaktadır (Talas, 1997: 296-297). Bu
özellikler, toplu pazarlığın sorun çözmede taraflara ne denli yardımcı olduğunu ortaya koyması
açısından önemlidir. Günümüz batı toplumlarında görülen toplu pazarlığın kurumsallaşmış
yapısı bu yargıyı destekler niteliktedir.

11.5.2.3. Toplu Pazarlığın Unsurları
Toplu pazarlık sürecinin yukarıda özetlenmeye çalışılan niteliklerinin yanında şu temel
unsurları da taşıdığı görülmektedir (Zaim, 1997: 313-317):
1- En az işçiler yönünden toplu hareket edilmesi: Toplu hareket işverenler için bir
zorunluluk değildir buna karşılık çalışanların mutlaka bir örgüt (sendika) tarafından temsil
edilmesi gerekir.
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2- Toplu pazarlıkta çalışanlar adına hareket eden yani onları temsil eden ve tüzel
kişiliğe sahip olan sürekli bir kurumun (sendikanın) varlığı: Temsil niteliği, toplu pazarlığın
müzakere sırasından başlayarak toplu iş sözleşmesinin uygulanması aşamasında da geçerli
olmak üzere devam eder. Her türlü iş uyuşmazlıklarında da sendika çalışanları temsilen yer alır.
3- Tarafların pazarlık gücüne sahip olmaları: Pazarlık ancak tarafların pazarlık gücü
olması hâlinde mümkündür. Çalışma ilişkilerinde taraflar arasında çalışanlar aleyhine bir güç
dengesizliğinin var olduğu bu nedenle de çalışanların örgütlenerek/toplu hareket ederek
pazarlık gücüne kavuştuğu kabul edilmektedir.
4- Toplu pazarlık birbirini takip eden aşamalardan oluşan dinamik bir süreçtir: Sürecin
genel olarak altı aşamada tamamlandığı kabul edilmektedir. Her aşama toplu pazarlığın bir
kısım niteliğini de göstermektedir. Bu aşamalar şunlardır:
a) Tarafların tespiti aşaması (hukuki aşama),
b) Taleplerin tespiti aşaması (iktisadi aşama),
c) Toplu görüşme aşaması (psikososyolojik safha),
d) Toplu sözleşmenin düzenlenmesi ve imzalanması aşaması (seremoni safhası),
e) Yapılan toplu sözleşmenin uygulanması aşaması (uygulama aşaması),
f) Sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme hükümlerinin yorumlanması ve çıkan
uyuşmazlıkların çözümü aşaması (arabulma ve hakemlik (tahkim) aşaması).

11.5.2.4. Toplu Pazarlığın Düzeyi
Toplu pazarlıklar ülkelerin hukuki düzenlemelerine göre, işyeri veya işletme
düzeyinden işkolu, ülke ve hatta küresel düzeyine kadar çeşitli seviyelerde karşımıza çıkarlar.
Toplu pazarlığın düzeyi toplu iş sözleşmesinin etki alanını da yansıtır ve bu çerçevede sosyal
taraflara birtakım fayda ve sakıncalar getirir. Toplu pazarlığın düzeyinin belirlenmesinde ideal
bir model yoktur.
Tarihsel olarak toplu pazarlıklar işyeri/işletme düzeyinde yapılmış daha sonra çalışma
hayatının kuşatan soyoekonomik, siyasal hukuk gelişmeler; kamu ve sosyal politikalar
alanındaki gelişmeler; sendikaların gelişmesi; endüstri ilişkileri taraflarının politikaları;
toplumda hâkim olan ideoloji ve felsefi görüşler ile gerek ülke gerekse işyeri/işletme veya
işkollarında ortaya çıkan gelenekler gibi çok sayıda faktörün etkisi altında değişik seviyelerde
gerçekleşebilmektedir.
Toplu pazarlık seviyeleri kapsama alanları açısından genel olarak beş grupta
toplanabilir:
a) İşyeri ve işletme düzeyi
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b) Bölgesel düzeyde
c) İşkolu düzeyinde
d) Ulusal düzeyinde
e) Uluslararası düzeyde
Toplu pazarlık seviyeleri ile ilgili üç özellik öne çıkmaktadır:
a) İşletme/işyeri seviyesinde iki aktörün -işçi (işçi sendikaları veya işçi grupları) ve
işverenin- etkin olduğu buna karşılık toplu pazarlık seviyesi yükseldikçe doğurduğu sonuçlar
itibarıyla bütün toplumu ilgilendiren etkiler ortaya çıktığından işçiler ve işverenlerin yanı sıra
devletin de katılımıyla üç aktör de ilişki içine girmektedir.
b) Toplu pazarlık seviyesiyle genel olarak liberal ekonomik politikaların izlendiği
ülkelerde (örneğin ABD ve İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkelerde) toplu pazarlık daha çok
işyeri/işletme seviyesinde gerçekleşmesine karşılık müdahaleci ekonomik anlayışların etkin
olduğu ülkelerde (örneğin Norveç, İsveç, Danimarka’dan oluşan İskandinav ülkeleri) daha çok
merkezileşmiş millî seviyede toplu pazarlıkların yapıldığı görülmektedir. Ekonomik ilişkilerin
düzenlenmesi piyasa mekanizmasına bırakıldıkça işyeri/işletme seviyesinde, piyasa
mekanizmasından uzaklaşıldıkça bölgesel, işkolu ve millî seviyede toplu pazarlıkların
yaygınlaşmaktadır.
c) Bir diğer özellik de toplu pazarlık seviyesi yükseldikçe toplu pazarlığa taraf olan
işçileri temsil eden sendikal örgütlenmede taban sendikal örgütler yerine üst sendikal örgütler
(federasyon, konfederasyon gibi) yer alıyor olmasıdır.
Son on yıllarda (1980’lerden sonra) küreselleşme ve neo-liberal ekonomik politikaların
dünyada yaygınlık kazanması ile iki eğilim ortaya çıkmıştır:
a) Birincisi, ademimerkezileşme (merkezden uzaklaşma) eğilimidir: Bütün ülkelerde
toplu pazarlıkların merkezileşme yerine merkezden uzaklaşma eğilimine girmesidir. Yani,
toplu pazarlık seviyesinde artan rekabette işyeri/işletmelerin çevre değişiklilerine hızla uyum
sağlamak için işkolu ve millî seviyeden daha hızlı karar alma ve uygulama imkânı veren işyeri
ve işletme seviyesine doğru bir yönelme olmuştur.
b) İkinci eğilim ise toplu pazarlıkların birden çok ülkeyi kapsar hâle gelmesidir.
Küreselleşme ile birlikte artan uluslararası ekonomik ilişkiler ve çok uluslu şirketlerin artan
etkinlikleri bu şirketlerle yapılan toplu pazarlıkların kapsamını uluslararası hâle getirmiştir.
Toplu pazarlıkların seviyesi gibi toplu pazarlık da çeşitli türde olabilmektedir.
Genellikle toplu iş sözleşmesinin düzeyi/seviyesi toplu iş sözleşmesinin türünü de
belirlemektedir. Toplu iş sözleşme türleri:
a) İşyeri toplu iş sözleşmeleri
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b) İşletme toplu iş sözleşmeleri
c) Grup toplu iş sözleşmeleri
d) İşkolu toplu iş sözleşmeleri
e) Çerçeve sözleşmeleri
d) Örnek toplu iş sözleşmeleri

11.5.2.5. Toplu Pazarlığın Somutlaşması ve Toplu İş Sözleşmeleri
Endüstri ilişkileri literatürde toplu pazarlığın üç amacının olduğu vurgulanmaktadır:
(Talas, 1983: 248)
a) Emeğin karşılığının belirlenmesi,
b) Ücret dışında işçilerin gördükleri işlerin hangi şartlarda yerine getirileceği hususunda
bir içtihat sistemi oluşturmak ve
c) işçilerin çıkarlarıyla (bireysel veya toplu) ilgili kararların alınmasında çalışanların
temsil edilebilmelerini sağlamak üzere bir mekanizma kurulması.
Bu çerçevede, toplu pazarlık süreci, tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığında tarafların
kabul ettiği “toplu iş sözleşmesi” ile somut hâle gelmektedir. Toplu iş sözleşmeleri yasal
düzenlemeler dışında kalan konularda hangi seviye yapılmış ise o seviyede içerdiği hükümler
açısından tarafları bağlayıcı bir nitelik taşır; taraflara haklar kazandırır, borçlar yükler. Toplu
pazarlık süreci sonunda üzerinde uzlaşılarak kabul edilen ve imzalan toplu iş sözleşmelerinde
yer alan hükümler zaman içinde gelişerek değişmiştir. Erken dönemde yapılan toplu is
sözleşmeleri bir sayfayı geçmeyen ve çoğunlukla ücret ve çalışma saatleri gibi sınırlı konuları
düzenleyen belgelerdir. Bugün ise toplu iş sözleşmeleri yüzlerce sayfa, onlarca madde ve
oldukça detaylı hazırlanmış metinler hâline gelmiştir. İş ve çalışma hayatında ortaya çıkan
teknolojik, ekonomik, siyasal (özellikle demokratik gelişmeler), hukuki ve ideolojik bütün
değişimler toplu iş sözleşmelerine yansımaktadır.
Toplu iş sözleşmelerinin gelişme seyrine bakıldığında şu özellikler dikkat çekmektedir:
(Zaim: 323)
i- Toplu iş sözleşmeleri kapsamına giren çalışanların sayısı işgücü içindeki sayısı ve
nispî önemi artmıştır.
ii- Toplu iş sözleşmelerinin içeriği yeni konuların toplu iş sözleşmesi kapsamına
alınmasıyla yatay ve mevcut öteden beri var olagelen ücret çalışma saatleri gibi konularda dikey
olarak genişlemiştir.
iii- Toplu iş sözleşmesine muhatap olan işveren ve işyerleri ve giderek çok uluslu
sözleşmelerle ülkeleri kapsar hâle gelmiştir.
377

Toplu sözleşmelerin içeriğine bakıldığında, toplu pazarlığın yapıldığı düzeyle içerik
arasında bir ilişkinin var olduğu görülebilir. Yani, toplu iş sözleşmesinin kapsamı farklılaşınca
pazarlık seviyesine göre konular da farklılık arz etmektedir. Ancak temel konular, ücret ve
ücrete ilişkin olanlardır. Bu arada, toplu pazarlığın nitelikleri başlığında da açıklandığı gibi
toplu pazarlığın içeriğini sadece ekonomik nitelikteki konular oluşturmazlar. Bunun yanında
ekonomik olmayan fakat tarafları ilgilendiren konular da toplu pazarlığın içeriğini
oluşturabilirler.
Toplu iş sözleşmeleri esas itibarıyla ekonomik unsurları içermekle beraber yukarıda
belirtildiği üzere ekonomi dışında kalan fakat hem çalışanları hem işyeri/işletme ve taraf
organizasyonları yani sendikaları ilgilendiren hükümler içerir. Toplu iş sözleşmelerinin içerdiği
konular şu başlıklar altında toplanmaktadır (Talas: 248-249)
a) Toplu iş sözleşmesinin yapısı: Sözleşmenin kapsamı, amacı, süresi ve yenilenmesi,
sözleşme süresince grev ve lokavtın önlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü gibi sözleşmenin
kendisine ilişkin düzenlemeler.
b) Taraf sendika ve yönetim hakları: Sözleşmenin tarafı olan işçi sendikasının
tanınması, sendikaya üyelik, sendika aidatlarının tahsili yöntemi, işyerinde sendikanın
faaliyetleri ve yönetimin haklarına ilişkin düzenlemeler.
c) Ücretler ve ücret yöntemleri: Yapılan iş ve işlere karşılık çalışanların alacakları
ücretlerin belirlenmesine yönelik ilkeler ve yöntemlere (ücret ve ücret sistemleri) ilişkin
düzenlemeler.
d) İstihdama yönelik düzenlemeler: İşe alma ve işten çıkarma, terfi ve yer değiştirme
usulleri, kıdem listeleri ve çıraklık gibi işgücünün işteki sorumlulukları, meslek ve kariyerine
ilişkin düzenlemeler.
e) İşyeri ve çalışma koşulların: İşlerin yapılmasına ve iş sağlığı ve güvenliği gibi
işyerinin teknik ve sosyal organizasyona ilişkin düzenlemeler.
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan ve yukarıda gruplandırılan hükümlerin bir kısmı
mevcut yasal düzenlemelere aykırı olmamak üzere konulan ve toplu sözleşme kapsamı
içerisindeki herkesi kuşatan (toplu iş sözleşmesinin içeriği ve sona ermesi gibi) “normatif
hükümler”; bir kısmı ise sadece toplu iş sözleşmesinin taraflarını bağlayıcı olan (tarafların
hakları ve borçları, sendika güvenliği, barış yükümlülüğü gibi) borç doğurucu hükümlerdir
(Tokol, 2014: 90-91).

11.5.3. Toplu İş Uyuşmazlıkları
Endüstri ilişkilerinde taraflar arasındaki ilişkiler her zaman barış içerisinde olmaz.
Tarafların farklı çıkarları, beklentileri ve amaçları nedeniyle taraflar çatışma ortamına
sürüklenirler. Endüstri ilişkilerinde çatışma iki safhada ortaya çıkabilir:
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i- Toplu pazarlık sürecinde yani toplu iş sözleşmesi müzakereleri aşamasında
meydana gelen ve tarafların pazarlık konuları üzerinde (örneğin ücret seviyesi, çalışma saatleri
gibi ) uzlaşma sağlayamamaları durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar hak “çıkar
uyuşmazlıkları” olarak adlandırılır.
ii- Toplu iş sözleşmesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise
toplu iş sözleşmesinde yer alan borç ve yükümlülüklerin (örneğin toplu iş sözleşmesinde yer
alan kurallara göre fazla mesai ücretlerinin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlık gibi) yani
bir hakkın yerine getirilmesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıklar “hak
uyuşmazlıkları” olarak adlandırılır.
Uyuşmazlıklar sadece işletme/işyerinde iş barışını bozmaz, toplumsal ve uluslararası
sorunlara da yol açabilir. Uyuşmazlıkların diğer işletme ve ülke sathına yaygınlaşması ülke
ekonomisi ve hatta diğer ülke ekonomileri üzerinde problemler doğurabileceği gibi toplumsal
barışı da bozabilir ve kamu düzenini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle uyuşmazlıkların çözümü
endüstri ilişkilerinde ayrı bir öneme sahiptir. Uyuşmazlıkların çözümü için usuller geliştirilmiş
ve yapılandırılmıştır. Toplu pazarlık kurumu esas itibarıyla müzakere yoluyla bu
uyuşmazlıkların giderilmesini sağlayan bir fonksiyona sahiptir. Buna rağmen yine de
uyuşmazlıklar olabilmektedir. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemler iki
gruba ayrılmaktadır:
1) Barışçı çözüm yolları: Arabuluculuk, uzlaştırma ve hakeme (zorunlu veya gönüllü)
başvurma bu gruba girmektedir.
2) Mücadeleci çözüm yolları: Grev ve lokavttır. Grev uyuşmazlık hâlinde işçilerin
toplu olarak işi bırakma eylemini ifade ederken uyuşmazlık durumunda işverenlerin
işletme/işyerlerinin faaliyetini durdurmaları lokavt olarak adlandırılır.
Toplu iş uyuşmazlıklarının çıkması hâlinde genel ilke önce barışçı çözüm yollarına
başvurulması ve uyuşmazlıkların giderilmesidir. Barışçı çözüm yollarının tüketilmesine
rağmen hâlâ uyuşmazlık devam ediyorsa bu takdirde mücadeleci çözüm yollarına gidilmesi
kabul edilmektedir. Olumsuz sonuçlara yol açmasını önlemek amacıyla toplu iş
uyuşmazlıklarının yasal olarak düzenlenmesi ve yapılandırılması söz konusu olmaktadır. Her
ülkenin konuya yaklaşımı farklı olduğundan her ülkenin yasal düzenlemeleri serbestlik ile
yasaklama arasında bir noktada gerçekleşmektedir. Örneğin ülkemizde, grev bir hak olarak
tanınmasına karşılık lokavt sadece grev kararına bağlı olarak başvurulabilecek bir karşı güç
olarak düzenlenmiş, bazı iş ve yerlerde grev ve lokavt yapılması da yasaklanmıştır. Yine,
ülkemizde ancak toplu pazarlık sürecinde uyuşmazlık çıkması hâlinde, yani çıkar uyuşmazlığı
hâlinde greve gitme hakkı tanınmış; buna karşılık toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasından
kaynaklanan uyuşmazlıklarda yani hak uyuşmazlıklarında ise ancak barışçı yöntemlere
başvurulması kabul edilmiştir.
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11.6. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkileri
11.6.1. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkilerinin Dönüşümü
ABD ve Avrupa ülkelerinin endüstri ilişkileri sistemlerinde1980’li yıllardan itibaren
önemli değişmeler meydana gelmiştir. Değişmeler, işçi sendikacılığının zayıflaması, toplu
pazarlığın ademimerkezileşmesi, devletin katı yasal düzenlemeler yerine prosedüre ilişkin
yasalara yönelmesi ve endüstri ilişkilerine müdahalesinin artması, korporatist yapıların
zayıflaması, Fordist üretim modelinin esnek üretim modeliyle ikamesinin yaygınlaşması, atipik
istihdam şekillerinin artması ve endüstri ilişkileri kurumlarının esnekleştirilmesi şeklinde
ortaya çıkmıştır.
Endüstri ilişkilerinde son yıllarda ortaya çıkan bu yeniden yapılanma eğilimleri,
birbirini etkileyen bir dizi faktörün karmaşık ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu
faktörler:


Uluslararası rekabetin gelişmiş ülkeler aleyhine artması;

 Yüksek teknolojik yeniliklerin
organizasyonlarının değişime uğraması;

hızlanması

ve

buna

bağlı

olarak

iş

 Petrol şokları ve ekonomik kriz sonucu enflasyon ve işsizliğin özellikle Batı
ülkelerinde artması;

kayması;

Sanayi ötesi topluma geçişle birlikte işgücünün sanayiden hizmetler kesimine



İşgücü piyasasında kadın ve genç işgücü oranının artması;



Keynesçi ekonomi politikalarından liberal ekonomik politikalara dönülmesi;

 Değişen çevre şartları içinde endüstri ilişkileri aktörlerinin pazarlık güçlerinde ve
tavırlarındaki değişmelerdir.
 Fordist üretim tekniğinden ve ona uygun olarak geliştirilen Taylorist yönetim
tekniklerinden uzaklaşılması ve post Fordist üretim ve yönetim tekniklerine geçilmesi.


Esnek üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlanması;



Emek piyasası koşullarının işçiler aleyhine gelişmesi;



İşverenlerin endüstri ilişkilerindeki insiyatiflerinin artması ve



Ekonomik teoride neo-liberal eğilimlerin güçlenmesi olarak sıralanabilir.

Gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılda Fordist üretim tekniği ve Taylorist esaslı yönetim
teknikleri, endüstri sendikacılığının, işkolu ve millî seviyede toplu sözleşmelerin ve tam
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istihdam politikalarının oluşturulmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak ekonominin
uluslararasılaşması, üretilen malların kullanım sürelerinin kısalması, standart mal yerine
ısmarlama mal talebinin artması (tüketimde farklılaşma ve parçalanma) ve teknolojinin
üretimde sağladığı yenilikler, Post-Fordist (Fordizm ötesi) üretim tekniklerinin uygulanmasına
yol açmıştır. Esnek üretim veya esnek uzmanlaşma olarak nitelenen Fordizm ötesi üretim
modeli, Fordizmin aksine, ölçek ekonomisini küçültmeyi, üretim sürecinde birimler arasında
bölünmeleri azaltmayı, işletmenin ticari ve üretim fonksiyonlarını yakınlaştırmayı ve
işgücünün daha vasıflı olmasını içermektedir. Temelde uluslararası rekabette başarılı olma
amacı taşıyan esnek üretim modeli, verimliliği artırma ve maliyetleri kontrol altına almayı
hedeflemektedir.

11.6.2. Gelişmiş Ülkelerde Endüstri İlişkilerinde Yeni Eğilimlerin
Nitelikleri
1980’li yıllarda, ABD ve Avrupa ülkeleri endüstri ilişkileri sistemlerinde bir dizi
değişme belirgin hâle gelmiştir. Bu değişimin kaynağında; ülkelerin sosyoekonomik
yapılarındaki gelişmeler, uluslararası rekabetin artması, ekonomik krizler, üretim ve yönetim
tekniklerindeki yenilikler, mal ve emek piyasası şartlarındaki değişmeler, siyasal iktidarların
değişmesi ve endüstri ilişkileri aktörlerinin farklılaşan çevre şartları içerisinde tavır ve
politikalarındaki yeni yönelimleri yatmaktadır. Ülkelerin endüstri ilişkileri sistemlerinin bu
değişimlerden etkilenmeleri, ortaya çıkan problemlere yaklaşımları ve ürettikleri çözüm yolları
farklı olmakla beraber; bazı ortak eğilimlerin varlığı da görülmektedir.
Yeni eğilimlerin belirgin tarafı, klasik endüstri ilişkileri tarzının son on yılı olarak
nitelenen 1970’li yıllarda ortaya çıkan iki özelliğin, 1980’lerde değişime uğramasıdır. Bu iki
özellikten birincisi, genelde endüstri ilişkilerinin, özelde ise toplu pazarlığın merkezileşmesidir.
İkincisi ise, değişik oranlarda olmakla beraber, endüstri ilişkileri sistemlerinin
kurumsallaşmasındaki (devletin düzenleyici ve destekleyici rolüyle endüstri ilişkilerine
müdahalesi) artış, 1970’lerin hâkim özellikleri olmuştur. 1980’lerde ise, merkezileşme, sadece
toplu pazarlıkta değil, hayatın çoğu alanında ademimerkezileşmeyle ikame edilmiş ve hem
endüstri ilişkileri alanında hem de sosyal hayatın tüm düzenlemelerinde deregulasyona
gidilmiştir.
Sendikaların üye kaybına uğradığı ülkelerde hem toplu pazarlığın alanı ve etkisinin
daralması; hem de istihdam şartlarının tayininde sendikalaşmış sektörün liderlik rolünün
azalması söz konusudur. Üye kaybının bir diğer sonucu da sendikaların siyasal pazarlık
güçlerinin düşmesidir. Merkezileşmiş endüstri ilişkileri yapılarının çözülmesi, bu süreci
hızlandıran bir faktör olmuştur.
Endüstri ilişkilerinin düzenlemesinde deregulasyona (normların kaldırılması) gidilmesi,
pek çok Avrupa ülkesinde normların esnekleştirilerek yeniden düzenlenmesi şeklinde olmuştur.
Deregulasyonla, değişen çevre şartlarına, iki taraflı anlaşmalar yoluyla (belirli süreli
sözleşmeler, atipik iş sözleşmeleri ve çalışma süreleri gibi konularda) yüksek uyum
sağlanılması amaçlanmaktadır. Endüstri ilişkileri sisteminin kurumsallaşma derecesine bağlı
olarak, deregulasyonun etkinliği, ülke, bölge ve işkolları itibarıyla değişebilmektedir. Bu
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sebeple, sendikaların olmadığı veya zayıf olduğu yerlerde, küçük ünitelerle ilgili olarak
deregulasyondan bahsetmek daha gerçekçi olacaktır.
Deregulasyon, devletin, endüstri ilişkilerine müdahalesindeki yaklaşımın değişmesini
ifade etmektedir. Geleneksel olarak devletin müdahalesi, yasalar yoluyla belirlenmiş
“emredici” kuralların (substantive rules) empoze edilmesi iken; yeni eğilim endüstri
ilişkilerinde “usule” ilişkin kural (procedural rules) ve düzenlemelere yönelinmesidir. Çerçeve
yasaları ile değişen istihdam şartlarına göre endüstri ilişkilerinin uyumlaştırılması
kolaylaştırılmak istenmektedir. Bu şartlar altında, tarafların pazarlık güçleri, sonuçları
belirleyici olacaktır. Hâlihazırda bu durum işverenlerin lehinedir.
Sonuç olarak, ülkelere göre bazen nitelik bazen de nicelik farklılıkları göstermekle
birlikte, Avrupa ülkeleri endüstri ilişkilerindeki yeni eğilimler şu şekilde özetlenebilir:
Sendikacılığın gücü, hem endüstri ilişkileri sistemlerinde hem de sosyal sistem içerisinde
zayıflamaktadır. Buna karşılık, işverenlerin endüstri ilişkileri sistemlerindeki ağırlıkları ve öncü
rolleri artmaktadır. Toplu pazarlık sistemi önemini korumakla birlikte, ademimerkezileşme
eğilimi yoğunluk kazanmaktadır. Devletin endüstri ilişkilerine müdahalesi, düzenleyici ve
emredici katı kurallar yerine, usule ilişkin kurallarla giderek artmaktadır. Endüstri ilişkilerinin
yasal çerçevesi deregulasyonla zayıflamaktadır. Esnek üretim modeli ve liberal ekonomi
yaklaşımları, endüstri ilişkileri sistemlerini, çevre şartlarındaki değişmelere daha hızlı uyum
sağlayacak “esnek bir kurumsal yapıya” sahip olmaya doğru itmektedir.
Endüstri ilişkilerinin yeniden yapılanması sürecinde ülkelerin farklı trendlere sahip
olduğu görülmektedir. ABD ve İngiltere’de neo-liberal çerçevede sendikasızlaştırma ve toplu
pazarlığın ademimerkezileştirilmesine (işletme/işyeri seviyesinde toplu pazarlıkların
yapılması) gidilmektedir. Bu ülkelerde “insan kaynakları yönetimi” uygulamaları ön plana
çıkarılarak sendikaların fonksiyonlarını üstlenmesine çalışılmaktadır. Dönüşüme ABD’de
işverenler öncülük ederken İngiltere’de devlet daha aktif bir rol üstlenmiştir. Kıta Avrupası’nda
ise, değişmeler daha yavaş ve mevcut kurumsal yapıların dönüştürülmesi şeklinde olmaktadır.
Bu ülkelerde, Amerika ve İngiltere’nin aksine, endüstri ilişkilerinde keskin dönüşümler
görülmemektedir. Mevcut sistemler, sosyoekonomik çevre şartlarındaki değişmelere daha
kolay uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Yeni yapılanmada amaç,
işçi-işveren arasında işbirliğini gerçekleştirmek, çatışma yerine uyumlu bir endüstri ilişkileri
ortamı yaratmak ve piyasa şartlarına işletmelerin kolayca uyum sağlamalarını
gerçekleştirmektir.
Yeniden yapılanma sürecinde sendikalar üye kaybına uğramakta, toplu pazarlık
ademimerkezi hâle gelmekte ve korporatist yapılar zayıflamakta veya çözülmektedir. Ancak,
bu gelişmeler mutlak bir eğilimi de ifade etmemektedir. Mesela, bazı ülkelerde sendika üyeliği
artarken, son yıllarda diğer bazılarında sosyal diyaloğun tekrar canlandırıldığı görülmektedir.
Bununla birlikte üç genel eğilimin var olduğundan söz edilebilir.
Birincisi, endüstri ilişkilerini düzenleyen normların “deregulasyonu” ile çalışma
şartlarının esnekleştirilerek sistemin ekonomik değişmelere daha çabuk uyum sağlamasına
imkân verilmesidir.
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İkincisi ise, devletin endüstri ilişkilerine müdahalesinin niteliğinin değişmesidir. Devlet
yasalarla belirlenmiş “kurallar” (substantive) yerine, süreci belirleyen “prosedürlerle” ilgili
kurallar koymaya yönelmiştir.
Nihayet üçüncü olarak, pazarlık güçleri azalan sendikaların daha çok savunmacı bir
pozisyona çekilmesi, buna karşılık işverenlerin daha aktif hâle gelmiş olmalarıdır.
Bu yeniden yapılanma döneminde endüstri ilişkilerinin ekonomik etkileri, tekrar
tartışma konusu olmuştur. Neo-liberal akımın, klasik ekonomik anlayışa uygun olarak,
sendikaları, “serbest piyasa ekonomisinin işleyişini bozan tekelci kuruluşlar” olarak
değerlendirmesine karşılık, bir ekonomide optimum bir sendika yoğunluğunun sosyoekonomik
açıdan faydalı olduğu da savunulmaktadır. Bu görüş, sendikalı ve sendikasız işletmelerin
varlığını savunmaktadır. Alternatif çalışma şartlarının varlığı, emek piyasasında hem
sendikaların ve hem de işverenlerin tekelci eğilimlerini törpüleyecektir. Bu amaçla sendikaların
kurumsal yönlerini güçlendirecek politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.
Sanayileşmiş ülkelerde yeni endüstri ilişkilerinin geleceğine ilişkin tartışmalar devam
etmektedir. Bununla birlikte, neo-liberalizmin yaygın bir model olarak kabul gördüğü, endüstri
ilişkileri sisteminin, ekonominin organizasyonunda önemli bir makro ekonomik değişken ve
stratejik bir faktör olarak ele alındığı izlenen bir gelişmedir. Ülkeler, endüstri ilişkileri
politikalarını, ekonomik büyümeyi sağlayacak yönde yeniden organize etmeye
çalışmaktadırlar. Yeni endüstri ilişkilerinin, her ülkenin kendi sosyoekonomik, siyasal, tarihî
ve kültürel yapısı ile endüstri ilişkilerinin kurumsallaşma seviyesine bağlı olarak etkileneceği
kuşkusuzdur. Bu parametreler çerçevesinde, endüstri ilişkileri aktörlerinin güçleri ve stratejik
tercihleri, değişimi başlatma ve yönü üzerinde önemli rol oynayacaktır. Nitekim endüstri
ilişkileri dönüşümlerinin farklı ülkelerde farklı aktörlerce (bazı ülkelerde devlet, bazılarında
işverenler ve diğer bazılarında da sendikalar) gerçekleştirildiği yolundaki görüşler bu yaklaşımı
desteklemektedir.
Son yıllarda, endüstri ilişkilerinin yeniden yapılanmalarında üzerinde önemle durulan
bir konu endüstri ilişkileri aktörlerinin bu yapılanmadaki yeni yer ve konumlarıdır. Aktörlerin
güçleri ve stratejik tercihleri, değişimi başlatma ve yönü üzerinde önemli rol oynayacaktır.
Endüstri ilişkilerindeki dönüşümler farklı ülkelerde farklı aktörlerce gerçekleştirilmektedir:
Yeni Zelanda’da devlet, İngiltere’de devletin ideolojik tutumu, Doğu ve Merkezî Avrupa’da
komünizmin çöküşü, Amerika ve İsveç’te işverenler, Avusturalya’da ise işçi sendikaları
değişime öncülük etmiştir. Değişime öncülük eden aktörlerin sistemi kendi amaçları
doğrultusunda şekillendirecekleri, aktörlerin sistemdeki rol ve konumlarını yeniden
belirleyecekleri kuşkusuzdur. Bazı ülkelerde, taraflar arasındaki oydaşmanın bozulmasına da
yol açan bu gelişmeler, endüstri ilişkilerindeki farklılaşmaya katkıda bulunabilecek niteliktedir.
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11.7. Türk Endüstri İlişkileri: Sendikalar
11.7.1. Tarihsel Gelişim ve Anayasal Düzenlemeler
i-

Tarihsel gelişim:

Türk çalışma ilişkileri tarihine ilk önce bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 1936 tarihli
3008 sayılı “İş Kanunu” çıkarılmış, biraz gecikme ile de toplu iş ilişkileri düzenlenmiştir.
Türkiye’de, endüstri ilişkileri kurumlarının yasal güvence altına alınması 1947 yılında çıkarılan
Sendikalar Kanunu ile olmuştur. Bu, ilk sendikalar kanunudur. Toplu Pazarlık kurumunu
düzenleyen bir yasal düzenleme ise bu yıllarda çıkarılmamıştır.
Türk hukuk sistemi içinde ilk defa sendikalar ve toplu pazarlık kurumlarının bir bütün
olarak düzenlenişi 1961 Anayasası ile gerçekleşmiş ve Anayasa’da sendikalar ve toplu pazarlık
haklarının tanınması ile birlikte 1963 tarihinde 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılmıştır. Yirmi yıllık uygulama sonrasında
1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1983 yılında 274 ve 275 sayılı Kanunlar
yerlerini 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu’na bırakmışlardır. Bu yasalarda 30 yıla yakın yürürlükte kalmış ve 01 Kasım 2012
tarihinde sendikacılık ve toplu pazarlık konuları tek yasa altında toplanmış ve 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) çıkarılmıştır. Kanun 83 asıl, 6 geçici
maddeden oluşmaktadır.
ii- Anayasal Düzenlemeler
1982 Anayasası’nın 51 maddesi sendikal örgütlenme hakkını düzenlemiştir.
Anayasa’da yer alan düzenlemelere göre;


İşçiler, işverenler ve kamu görevlileri sendika kurma hakkın sahiptir.

 Sendikaların amacı “üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek” olarak tanımlamış;


Sendika kurmak izine tabi değildir, serbestlik ilkesi benimsenmiştir.

 Sendikaya üyelik konusunda serbestçe üye olma (pozitif sendika özgürlüğü ilkesi)
ve serbestçe üyelikten ayrılma (negatif sendika özgürlüğü ilkesi) hakları anayasal güvence
altına almıştır.


Sendikalara üst örgütler/kuruluşlar kurma ve üye olma haklarına sahiptir.



Sendika kurma hakkı ancak kanunla sınırlanabileceğini kayıt altına almıştır.
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11.7.2. Yasal Düzenlemeler
11.7.2.1. Sendikaların Kuruluşu ve Faaliyet Ölçeği
STİSK, Anayasa’da güvence altına alınan hakları tekrar etmiş ve anayasada kabul edilen
ilkeler çerçevesinde diğer düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemelere göre;


İşçi ve işveren sendikalarının taban örgütlenme modeli işkolu sendikacılığıdır.



İşkollarının sayısı 20 olarak belirlenmiştir.



Sendikalar, tüzüklerinde nasıl kurulacakları belirtilmek şartıyla şube veya bölge
şubeleri açabilirler.



Üst kuruluş olarak da sadece “konfederasyon” şeklinde örgütlenmeye izin vermiştir.

“Konfederasyon kurulabilmesi için değişik işkollarında faaliyet gösteren en az beş
sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir.

11.7.2.2. Sendikaların Kurucularında Aranan Şartlar
Sendika kurucularında aranan şartlar oldukça azaltılmıştır. Kurucularda aranan şartlar:
i- Sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak ve
ii- Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişi olmak
iii- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen; 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 bulunmamak.

11.7.2.3. Sendikaların Organları
6356 sayılı Yasa’nın 9. maddesine göre kuruluş (sendika ve konfederasyonların) ve
şubelerinin organları dört olarak belirlenmiştir:
i-

Genel Kurul,

ii- Yönetim Kurulu,
iii- Denetleme Kurulu ve
iv- Disiplin Kuruludur.
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11.7.2.4. Sendika Üyeliği İlgili Düzenlemeler
i- On beş yaşını doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına
üye olabilirler.
ii- Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler.
iii- Sendikaya üye olmak serbesttir.
iv- Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.
v- İşçi veya işverenler aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok sendikaya üye
olamazlar. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan
işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. Bu hükme aykırı olarak birden çok sendikaya üye
olunması hâlinde, sonraki üyelikler geçersizdir.
vi- Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu
işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler.
vii- Sendikalar Kanunu’na göre işçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Üye olmada olduğu gibi üyelikten ayrılmada da serbestlik söz
konusudur. Üyeliğin sona ermesi üç hâlde olabilir: Kendiliğinden sona erme, çekilme ve
çıkarılma.
viii- Bir konfederasyona üye olmak serbesttir ancak aynı zamanda birden fazla
konfederasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona üye olunması hâlinde sonraki
üyelikler geçersizdir.
ix- Kuruluşlar tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası
işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve
üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir
ve dış temsilcilik açabilir.
x- Sendikaya üye olma ve üyelikten çekilme elektronik ortamda e-devlet kapısı
üzerinden yapılmaktadır.

11.2.7.5. Sendikal Teminatlar
Sendikalar Yasası, aşağıdaki hâllerde sendika üyesi, yöneticisi ve temsilcisi olan işçilere
teminat getirmiştir. Teminat işçilerin sendikalı olmalarından dolayı ayrı muameleye tabi
tutulmayı ve haklardan mahrum edilmeyi önlemeye yönelik olduğu gibi sendikal faaliyette
bulunan ve sendikada görev alan sendika üyesi işçilerin, başta iş güvencesi olmak üzere,
haklarını saklı tutmaya, korumaya yöneliktir. Yasada açıkça güvence altına alınan teminatların
ihlali hâlinde işverenlerin cezalandırılmaları söz konusudur.
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11.7.2.6. Sendikaların Faaliyetleri
6356 sayılı yeni yasada, işçi ve işveren kuruluşlarının hangi faaliyetlerde
bulunabileceklerinin belli bir madde altında sıralanması yerine bu konunun tüzüklere
bırakılması yeğlenerek bu kuruluşların serbestçe faaliyette bulunması ilkesi benimsenmiştir.

11.7.2.7. Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri
a) Üyelik aidatı ve dayanışma aidatları,
b) Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Bağışlar,
ç) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan
kazançlardan, ibarettir.
d) işçi sendikalarının üyelik aidatlarına sınır konmamış, genel kurulunun kararına
bırakılmış ve işveren tarafından kaynaktan kesilmesi (check-off) yöntemi benimsenmiştir

11.7.2.8. Faaliyette Bulunan Sendika ve Konfederasyonlar
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işçilerin sendikaya üye ve
üyelikten çekilmeyi e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda yapılması düzenlenmiştir. Bu
uygulama ile sahte üyeliklerin önüne geçilmesi ve yetki tespitinde sendikaların üye sayılarının
sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlamaya yöneliktir. Yasaya göre yine Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 6 ayda bir sendika üye
istatistikleri yayınlanmaktadır. 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla 13.038.351 işçi kayıt altında
çalışmakta ve bunlardan 1499870 işçi çeşitli sendikalara üye bulunmaktadır. Kayıt dışı
çalışanlar, bu hesaplamanın dışında kalmaktadır. ÇSGB sendikalaşma oranını sendika üyesi
işçileri kayıt altındaki işçilere oranlayarak hesap etmektedir. Buna göre 2016 Temmuz ayında
Türkiye’de sendikalaşma oranı %11,50’dir.
ÇSGB’nın 2015 yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre, 20 işkolunda faaliyet gösteren
162 sendika mevcuttur. Bu sendikalardan 30935 işçiyi temsil eden 76 sendika bağımsız faaliyet
gösterirken 86’sı ise 1398121 üye sahip olup bir konfederasyona üyedir. 2015 yılı için faaliyet
gösteren işçi konfederasyonlarının toplam sayısı 6’dır. Bunlardan sadece 3 tanesi TÜRK-İŞ,
HAK-İŞ ve DİSK toplam sendika üyesi işçilerin %95’ini kapsamaktadır.
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Tablo 11.2: Konfederasyonlar Üye Sendika ve İşçi Sayıları
Konfedrasyon

Toplam Üye Sendika Sayısı

Toplam Üye İşçi Sayısı

TÜRK-İŞ

33

842.322

HAK-İŞ

20

385.065

DİSK

20

143.233

Kaynak: TUİK, 2016 İstatistikleri

11.8. Türk Endüstri İlişkileri: Toplu Pazarlık ve Toplu İş
Uyuşmazlıkları
11.8.1. Toplu İş Sözleşmeleri
11.8.1.1. Anayasal Düzenlemeler
1982 Anayasası’nın 53. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkı düzenlenmiştir. Maddede
“işçiler ve işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip” oldukları hüküm altına alınmış
ve teferruata girmeden toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağının kanunla düzenleneceği
belirtilmiştir. Bu maddeye dayanılarak 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu (STİSK) ayrıntılı olarak toplu iş sözleşmesi yapılması, uyuşmazlıkların
barışçı yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usulleri düzenlenmiştir.

11.8.1.2. Yasal Düzenlemeler
Mevcut yasal düzenlemelere göre toplu iş sözleşmeleri (TİS) toplu sözleşmeler, işyeri,
işletme, grup ve çerçeve sözleşmeleri şeklinde yapılabilir. Toplu iş sözleşmeleri yazılı olarak
kayıt altına alınır ve bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tutulur.
Sözleşmeler ilke olarak bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. İmzalanan
toplu iş sözleşmesinin süresi taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce
sona erdirilemez. Süresi biten toplu iş sözleşmeleri yerine yapılacak toplu iş sözleşmesi,
önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez.
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine
aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş
sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan
hükümleri geçerlidir.
Toplu iş sözleşmesinden yararlananlar üç gruptur: Taraf işçi sendikasının üyeleri,
Toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyenler, grev sonunda
yapılan toplu iş sözleşmesinde özel hüküm altına alınanlar.
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Bakanlar Kurulu, mevcut bir toplu iş sözleşmesini iş sözleşmesi olmayan işyeri veya
işletmelere teşmil edebilir.5 Bakanlar Kurulu, teşmil yapılacak işyerinin kurulu bulunduğu
işkolunda en çok üyeye sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini, tamamen
veya kısmen ya da zorunlu değişiklikleri yaparak o işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan
işyeri veya işyerlerine teşmil edebilir.
Yasaya göre TİS yapılma süreci dört aşamada gerçekleşir:
i- Yetkili sendikanın belirlenmesi,
ii- Toplu görüşmeye çağrı,
iii-Toplu görüşme ve
iv- TİS imzalanması
Toplu görüşme sonrası uyuşmazlık çıkması hâlinde ve TİS imzalanamaması durumunda
arabuluculuğa gidilir, arabuluculuk sonrası taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa TİS imzalanır
ve süreç burada tamamlanır. Uzlaşma sağlanamazsa grev ve lokavtın yasak olduğu hâllerde
kanuni hakeme gidilir ve hakemin kararına göre TİS tamamlanmış olur. Tarafların kanuni
hakeme gitmek zorunluluğu yoksa tarafların grev veya lokavta gitmeleri söz konusu olabilir.
Bu süreç sonunda uzlaşma sağlanırsa TİS imzalanır.
STİSK toplu hak uyuşmazlıklarında grev veya lokavta gidilmesine izin
vermemektedir. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar yargı yoluna başvurabilir
veya özel hakeme gidebilirler. Yargı yoluna gidildiğinde taraflar yetkili iş mahkemelerine
başvurarak yorum ya da eda davası açabilirler. Yorum davası bir hakkın farklı
yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlığı çözmeye yönelik olmasına karşılık eda davası
bir hakkın ihlalinden doğan uyuşmazlıkları gidermeye yönelik davalardır.
Yasa toplu menfaat/çıkar uyuşmazlıkları durumunda önce barışçı çözüm yollarının
denenmesini ve ancak uyuşmazlığın yine de giderilememesi durumunda grev ve lokavt gibi
mücadeleci çözüm yollarına gidilmesine imkân vermektedir. Menfaat uyuşmazlıklarının yeni
bir hakkın elde edilmesine veya bir hakkın değiştirilmesine yönelik olması sebebiyle TİS yapma
aşamasında ortaya çıkmaktadır.

5

“Teşmil; bir işkolunda bir kısım işverenlerin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) dışında kalmalarının işverenler arasında
yaratacağı haksız rekabet koşullarını giderecek, TİS’nin uygulanmasını geniş bir alanda sağlayarak işçilerin hayat
seviyesini yükseltecek, eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekleşmesine ve işkolunda benzer kuralların yerleşmesine
yardımcı olacak bir yoldur.” İbrahim Subaşı, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu
İş Sözleşmesi Teşmili Çalışma ve Toplum, 2013/4: 210.
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11.8.2. Uyuşmazlıkla İlgili Düzenlemeler
11.8.2.1. Barışçı Çözüm Yolları
11.8.2.1.1. Arabuluculuk
Uyuşmazlıkların çözüm yolları olarak iki yol söz konusudur: Arabuluculuk ve hakem
ya da tahkime gitmek. STİSK barışçı yollara başvurmayı TİS’nin çeşitli aşamalarında ya isteğe
bağlı ya da zorunlu olarak başvurulmasını düzenlemiştir. Taraflar (işçi sendikası ve işveren ya
da işveren sendikası) resmî arabulucu listesinden bir arabulucu seçme hakkına sahipler. Ancak
gönüllü olarak bu seçimi yapmazlarsa bu durumda resmî listeden bir arabulucuyu uyuşmazlıkta
arabulucu bakanlıkça (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) görevlendirilir.

11.8.2.1.2. Yüksek Hakem Kurulu (Zorunlu Tahkim)
1982 Anayasası 54. maddesinde “grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği
durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmünde” olduğunu kayıt
altına almıştır. Burada tarafların iradeleri dışında mecburi/zorunlu olarak hakeme gidilmesi
hüküm altına alınmıştır. STİSK Anayasa’da yer alan “Yüksek Hakem Kurulunun kararları
kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.” düzenlemesine yasal madde olarak da ayrıca
Kanunda yer vermiştir.

11.8.2.1.3. Özel Hakeme Başvurma
STİSK 52. maddesinde tarafların anlaşarak toplu hak veya menfaat uyuşmazlıklarının
her safhasında özel hakeme başvurabileceklerini kayıt altına almıştır.

11.8.3. Mücadeleci Çözüm Yolları: Grev ve Lokavt
11.8.3.1. Anayasal Düzenlemeler
Anayasa’nın 54. maddesinde grev hakkı ve lokavt ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Anayasal düzenlemede ilginç olarak madde başlığı “grev hakkı ve lokavt” olarak belirtilmiştir.
Burada grev bir hak olarak görülmesine karşılık lokavt bir hak olarak ele alınmamıştır.
Anayasal düzenlemeye göre;
- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması hâlinde işçiler grev
hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasına karşılık işverenler lokavta başvurabilirler.
- Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti
tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
- Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hâller ve işyerleri kanunla
düzenlenir.
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- Grev ve lokavtın yasaklandığı hâllerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin
sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar
da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları
kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
- Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde
engellenemez.

11.8.3.2. Yasal Düzenlemeler
11.8.3.2.1. Grev ve Lokavt Tanımlamaları
STİSK ikinci kısmında 58 ile 75 maddeler arasında grev ve lokavta ilişkin düzenlemeler
yer almaktadır. Toplam 83, çeşitli ve son hükümler hariç 75 maddeden oluşan yasada 18
maddenin doğrudan grev ve lokavta ilişkin olması konuya verilen önemi ve konunun genişliğini
ortaya koymaktadır. Bu sebeple burada çok kısa olarak esasa ilişkin düzenlemeler üzerinde
durulacaktır. Yasada grev ve lokavt paralel şekilde tanımlanmıştır.
i-

Yasaya göre grev (Md. 58);

 İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin
niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı
amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.
 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 greve kanuni grev denir.
 Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.
ii- Yasaya göre lokavt (Md. 59);
 İşyerinde 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
 Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası
tarafından grev kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta
kanuni lokavt denir.
 Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır.
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11.8.3.2.2.
Düzenlemeler
i-

Grev

ve

Lokavtın

Uygulanmasına

İlişkin

Yasal

Grev ve lokavt kararının alınması, uygulanması ve sona ermesi

Grev kararı uyuşmazlığın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde alınabilir. Grev
kararının işyeri, işletme ve grup TİS amaçlanan yerlerde çalışan işçiler grev oylaması talebinde
bulunabilirler. Oylamada grev yapılmaması yönünde karar alınırsa alınan grev kararı
uygulanamaz.
Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev
kararının kendisine tebliğinden itibaren altmış gün içinde lokavt kararı alabilir.
Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer.
ii-

Grev ve lokavt yasakları (Md. 62)

Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu,
elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu
kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve
lokavt yapılamaz.
Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği
yerlerde bu durumun devamı süresince geçici olarak gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve
lokavtı yasaklayabilir.
Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş hava, deniz ve kara
ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz.
iii- Grev ve lokavtın ertelenmesi/(Md. 63)
Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî
güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre
ile erteleyebilir. Erteleme sürecinde uyuşmazlığın arabulucuya gidilerek çözümlenmesi
beklenir ancak uyuşmazlık devam ederse ya taraflar özel hakeme gider ya da zorunlu olarak
Yüksek Hakem Kuruluna gidilir.
iv- Grev ve lokavtın uygulanması (Md. 64)
İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir. Greve katılan işçiler ile lokavta maruz
kalan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin
işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde engellenemez. Ancak, işveren bu işçileri çalıştırıp
çalıştırmamakta serbesttir.
Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin işyerine giriş çıkışı engellemeleri
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yasaktır.
Grev başlamadan önce veya greve katılmayıp çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin
satılmasına ve işyeri dışına çıkarılmasına, işyeri için gerekli maddelerin, araç ve gereçlerin
işyerine sokulmasına engel olunamaz.
Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketi sonucu grev uygulanan
işyerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur. Yetkili işçi sendikasının kararı
olmadan işçi ya da yöneticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan zararlardan kusuru olan
yönetici ya da işçi sorumludur.
v-

Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işçiler (Md. 65 )

Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla niteliği bakımından sürekli
olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya işyeri güvenliğini,
makine ve demirbaş eşyalarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin
bozulmamasını ya da hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi, kanuni grev ve
lokavt sırasında çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak zorundadır. Bu işçilerin niteliği, sayısı
ve yedekleri, işveren veya işveren vekili tarafından toplu görüşmenin başlamasından itibaren
işyerinde yazı ile ilan edilir
vi- Grev hakkının ve lokavtın güvencesi (Md. 66 )
Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine, grev hakkı veya lokavttan vazgeçilmesine
veya bunların kısıtlanmasına dair konulacak hükümler geçersizdir.
Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve
katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez.
vii- Kanuni grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi (Md. 67)
Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle
çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince
askıda kalır.
Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence
ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Toplu
iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunların aksine hüküm konulamaz.
viii- İşçi alma ve başka işe girme yasağı (Md. 68)
İşveren, kanuni bir grev veya lokavt süresince yasal olarak iş sözleşmesi sona eren ve
ölen işçiler hariç olmak üzere iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici
olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz.
Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, ancak kendi işlerinde
çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz.
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Kanuni bir grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, grev veya
lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz. Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile
çalışan işçiler, kanuni haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir
işverenin işyerinde çalışabilir.
ix- Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları (Md. 70)
i- Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren;
a- Bu süreçte yer alan işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.
b- Bu grev nedeniyle işverenin uğradığı zararlar, greve sebep olan varsa işçi
kuruluşu; yoksa bu greve neden olan işçiler tarafından karşılanır.
ii- Kanun dışı lokavt yapılması hâlinde işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle
feshedebilir. İşveren, bu işçilerin lokavt süresine ilişkin iş sözleşmesinden doğan bütün
haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemek ve uğradıkları zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
iii-Lokavtı uygulayan işveren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması,
feshedilmesi veya infisah etmesi hâllerinde lokavt kendiliğinden sona erer.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi Devrimi ile insanlar tarımdan kopmuş, şehirleşme ve fabrika sistemin
doğmasıyla insanlar kendi işleri yerine başkalarının yanında çalışmaya başlamışlardır. Bu süreç
işçi ve işveren adında iki yeni sosyal grubun oluşturmuştur. İşçiler işverene bağımlı olarak
çalışmak, hayatlarının kazanmak durumunda kalmıştır. Ekonomik gelişme ile bağımlı
işgücünün işgücü içindeki oranı artmış, sanayi ötesi toplumlarda bu oran %90’lara ulaşmıştır.
İşgücünün yapısının değişmesi ve işçi-işveren arasındaki ilişkilerin toplumsal hayatı
belirleyici hâle gelmesiyle iş ilişkileri önce bireysel sonra da toplumsal ilişkiler şeklinde
düzenlemeye başlamıştır. İşçiler 19. yüzyılda kendilerini korumak için sendikal örgütlenmeleri
kurmuş, zamanla bu kurumları topluma kabul ettirmiştir. Toplu iş ilişkileri sendikacılık ve toplu
pazarlık gibi çalışanları ekonomik olarak daha güçlü konumda olan işverene karşı koruyacak
kurumları geliştirmiştir. Ayrıca toplumsal barışı sağlayacak iş uyuşmazlıkları çözüme
yöntemlerinin gelişmesini de sağlamıştır.
Türkiye’de toplu iş ilişkileri anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmış, işçi ve işverenlere
sendika kurma, üst örgütler kurma ve üye olma, toplu pazarlık yapma, uyuşmazlıklarda grev ve
lokavta gitme hakları güvence altına alınmıştır.
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Uygulamalar
Siz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü mezunusunuz. Yani temel sendikacılık ve insan kaynakları yönetimi eğitimlerini almış
durumdasınız. İş hayatında ikinci yılınız ve iki yıldır önemli bir işletmenin insan kaynakları
departmanında çalışıyorsunuz. Aynı zamanda çalıştığınız işletmede kurulu bulunan bir sendika
var ve sendika yöneticileriyle olan ilişkileriniz günden güne artmakta. Ancak o güne değin,
hayatınızda hiçbir sendikanın kapısından içeri girmediniz. Sıradan bir hafta sonu gününde
alışveriş için dışarı çıktınız ve semtin en işlek caddesinde kafanızı yukarıya doğru
kaldırdığınızda çevrenizde üç farklı sendikanın olduğunu gördünüz ve birden sendikaları
ziyaret etme isteğiniz oluştu.
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Uygulama Soruları
1) Sendikalara girdiğinizde ilk olarak neyi gözlemlemek istersiniz?
2) Sendika yöneticileriyle konuşma fırsatı bulduğunuzda ilk üç sorunuz ne olurdu?
3) O sendikaları gördükten sonra kendi işletmenizde kurulu bulunan sendikalara bakış
açılarınız değişir miydi? Değişir diyorsanız neden, değişmez diyorsanız neden?
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Bölüm Soruları
1) Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede gerçekleşmiştir?
a) Almanya
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) İngiltere
d) Fransa
e) Hollanda
2) İşçi-işveren arasındaki ilişkilerde aşağıdaki hangi durum bu ilişkiyi endüstri
ilişkileri olarak değerlendirilmesini sağlar?
a) İşveren ile işçinin kendileri arasında serbestçe iş sözleşmesi yapması
b) İşçilerin işveren karşısında grup olarak örgütlü temsil edilmesi
c) İşçi-işveren arasında işçi sendikalarının arabuluculuk yapması ile iş sözleşmesinin
yapılması
d) İşçi-işveren arasında devletin arabuluculuk yapması ile iş sözleşmesinin yapılması
e) İşçi-işveren arasında iş sözleşmesinin mutlaka işçi ve işveren sendikaların arasında
yapılması
3) Kapsamlarına göre sendikalar sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu
sınıflamaya girmez?
a) Fikir işçileri sendikaları
b) Genel sendikalar
c) Endüstri (işkolu) sendikaları
d) İşyeri sendikaları
e) Meslek sendikaları
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplu pazarlık kurumu için uygun bir değerlendirme
değildir?
a) Toplu pazarlığa tarafları bağlayıcı kurallar ve yükümlülükler getirir.
b) Toplu pazarlık karşılıklı alışverişe dayanan bir pazarlık sürecidir.
c) Toplu pazarlık bir yönetime katılma yöntemi değildir.
d) Toplu pazarlık doğrudan veya dolaylı olarak işçi ve işverenleri çıkarlarını
ilgilendiren konuları kapsar.
e) Toplu pazarlık bir kural koyucu, düzenleyici bir faaliyettir.
5) 1982 Anayasası’ndaki grev hakkı ve lokavt ile ilgili düzenlemeler dikkate
alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması hâlinde işçiler
grev, işverenler de lokavt haklarını kullanabilirler.
b) Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî
serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
c) Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir
şekilde engellenemez.
d) Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hâller ve işyerleri kanunla
düzenlenir.
e) Taraflar, uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem
Kuruluna başvurabilir.
6) 1982 Anayasası sendikal örgütlenme hakkını düzenlemiştir. Aşağıdakilerden
hangisi Anayasa’daki düzenlemeye aykırı bir ifadedir?
a) İşçiler, işverenler ve kamu görevlileri sendika kurma hakkın sahiptir.
b) Sendika kurmak, izine tabi değildir.
c) Sendika kurma hakkı hiçbir şekilde sınırlanamaz.
d) Sendikaya serbestçe üye olunabilir ve üyelikten ayrılabilir.
e) Sendikaların amacı üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmektir.
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7) Toplu pazarlığın aşamaları dikkate alındığında aşağıda eşleştirilmiş ifadelerden
hangisi tutarsızdır?
a) Taleplerin tespiti aşaması - iktisadi aşama
b) Toplu sözleşmenin tanzimi ve imzalanması aşaması - seremoni safhası
c) Toplu görüşme aşaması - psikososyolojik safha
d) Uyuşmazlıkların çözümü aşaması - tahkim ve arabulma aşaması
e) Tarafların tespiti aşaması - siyasal aşama
8) Türk endüstri ilişkilerini düzenleyen yasalardan hangisinde sendikalar ve toplu iş
sözleşmeleri birlikte düzenlenmiştir?
a) 274 Sayılı Yasa
b) 275 Sayılı Yasa
c) 2821 Sayılı Yasa
d) 2822 Sayılı Yasa
e) 6356 Sayılı Yasa
9) Türkiye’de işçi sendikaları konfederasyonları sahip oldukları üye sayılarına göre
sıralandığında aşağıdaki hangi sıralama doğrudur?
a) HAK-İŞ – TÜRK-İŞ – DİSK
b) TÜRK-İŞ – DİSK – HAK-İŞ
c) TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK
d) DİSK – HAK-İŞ – TÜRK-İŞ
e) HAK-İŞ – DİSK – TÜRK-İŞ
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10) Türkiye’de toplu iş uyuşmazlıklarıyla ilgili düzenlemeler dikkate alındığında grev
ve lokavt için aşağıdaki ifadelerden hanisi doğru değildir?
a) Taraflar, toplu hak uyuşmazlıklarında grev veya lokavta gidemezler.
b) Taraflar, toplu çıkar uyuşmazlıklarında grev veya lokavta gidilebilir.
c) Grev Anayasa’da bir hak olarak düzenlenmiştir.
d) Taraflar barışçı ve mücadeleci çözüm yollarına başvurmadan grev ve lokavta da
gidebilirler.
e) Grev ve lokavtın yasaklandığı hâllerde veya ertelendiği durumlarda uyuşmazlık
Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) e, 8) e, 9) c, 10) d
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12. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTU
Bölüm Yazarı:
Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutunu inceleyeceğiz. İşverenlerin
işe alma, eğitim, oryantasyon, kariyer gelişimi ve planlaması, ücretlendirme, performans
değerleme, ödüllendirme ve disiplin konularında bilmeleri gereken temel hukuki düzenlemeleri
açıklarken iş hukukunun ana kaynaklarından yararlanacağız.
İş hukukunun temel kavramlarını ve değerlerini açıkladıktan sonra, işe alma (tedarik)
aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları; sözleşme özgürlüğü ve sınırlarını; iş
sözleşmesinde şekil konularını inceleyeceğiz. Bu çerçevede, İş Kanunu’nda düzenlenen iş
sözleşmesi türlerini göz önünde bulundurarak sözleşme yönetiminde önem taşıyan noktaları
vurgulamaya çalışacağız.
İşçi-işveren ilişkilerinin temel sözleşmesi olan iş sözleşmesinin unsurlarını açıkladıktan
sonra, bu sözleşmenin taraflarına yüklediği hukuki sorumlulukları işçinin borçlarından
başlayarak izah edeceğiz. “İş görme” borcu ve sadakat borcunu mümkün olduğu ölçüde
ayrıntılandıracak, işverenin yönetim yetkisine uyma / katlanma yükümünü inceleyeceğiz.
İşverenin iş sözleşmesinden doğan ana borcu olan ücret ödeme yükümlülüğünü, İKY’nin
ücretlendirmeye ilişkin temel prensipleri ışığında ele alacağız. Ücret türleri, ücret yönetimi,
ödenmesi, asgari ücret konularını hukuki yönleriyle inceleyeceğiz. İşçiyi gözetme borcunun
ayrıntıları “iş sağlığı ve güvenliği” bölümünde anlatılacağı için, bu borcun temel prensiplerini
belirtmekle yetineceğiz. Eşit davranma borcu konusunda, işe alma, işyeri yönetimi ve
sözleşmenin sona ermesi ile ilgili bazı uyarılar yaparak yaptırımlarına dikkat çekeceğiz.
İş ilişkisinin sona erdiren hukuki olay ve işlemleri özetledikten sonra özellikle işveren
tarafından tek yanlı sona erdirme (fesih) türlerini, haklı ve geçerli fesih sebeplerini, iş
güvencesini ve fesih usulünü inceleyeceğiz. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçlarını da aynı
sistematikle ele alacağız. Bunlardan çalışma hayatında özel önemi olan kıdem tazminatını, hak
kazanılmasını, kıdemin hesaplanmasını, tazminatın miktarını ve sınırını kapsamlı olarak
göreceğiz.
Çalışma süreleri, normal ve fazla çalışma, türleri ve ücretlendirilmesi de İK
departmanlarınca yönetilen ve çok sayıda emredici hukuk kuralları içeren konular olduğundan
bu alan da önemli bir yer tutmuştur. Çalışanların dinlenme haklarının günlük, haftalık, yıllık
zaman dilimlerinde nasıl kullanılacağına dair hukuki düzenlemeleri, ara dinlenmesi, hafta tatili,
yıllık ücretli izin ve ulusal bayram ve genel tatiller konusunda ele aldık. Uygulamadaki önemine
binaen yıllık izin konusunu ayrıntılı olarak inceledik; yıllık izin süreleri, bekleme süreleri ve
çalışılmış gibi sayılan hâller, iznin kullandırılması ve ücretinin hesaplanmasına geniş yer
ayırdık.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş sözleşmesi yazılı yapılmazsa geçerli olur mu?
2) Askere giden işçi dönüşünde işe alınmak zorunda mıdır?
3) İş güvencesi ne demektir? İş güvencesi olanlar işten çıkarılamaz mı?
4) İşyerinde işçilerle ilgili ne gibi belgeler düzenlenir? Özlük dosyasında neler
bulunur?
5) Kimler kıdem tazminatı alabilir? Tazminat miktarı nasıl hesaplanır?
6) Ücretini zamanında alamayan işçinin ne gibi hakları vardır?
7) Fazla çalışma yapmak zorunlu mudur? İşveren fazla çalışma maliyetinden
kaçınmak için neler yapabilir?
8) Hangi günlerde işçi çalışmadığı hâlde ücret ödenir?
9) Yıllık izin süresi tüm işçiler için aynı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Kıdem Tazminatı

Tazminatın hesaplanması
becerisi ve miktarının
belirlenmesi

Tazminatın hesabında kullanılan
parametrelerin öğrenilmesi; tavanın
belirlenmesi yöntemi ve zamanının
bilinmesi

İş Güvencesi

İş güvencesine sahip olanların
belirlenmesi ve işe iade
sürecinin izlenmesi

Yasal düzenlemelerin öğretilmesi

İşçi Özlük Dosyası

Özlük dosyası hazırlama

Dosyada yer alan bilgi ve
belgelerin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


İşçi, işveren, işveren vekili



Taşeron



İşyeri uygulaması



Bağlılık ve bağımlılık



Haklı ve geçerli fesih sebepleri



Mücbir sebep



İkale



Ödünç iş(çilik)



İş güvencesi-iş güvenliği



Ara dinlenmesi



Genel tatil günü



Asgari ücret



Yoğunlaştırılmış iş haftası, denkleştirme



Deneme süresi
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12.1. İnsan Kaynakları Yönetimi İçin İş Hukuku
İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere istihdam ettikleri insan unsurunu
ilgilendiren, bilhassa işverenle çalıştırdığı kişilerin hukuki ilişkilerini düzenleyen birçok hukuk
dalı ve kurallar ağı vardır. Bunlardan bazıları kamu hukuku alanına girer; herkes için
bağlayıcıdır, işletmeler de bunların uygulanacağı yerler arasındadır. Bazı kurallar ise salt
işletmeler gözetilerek yapılmamakla birlikte özel hukuk alanındaki tüm hukuki ilişkilere
uygulanır. Bu itibarla, işletmeler ve onların insan kaynakları departmanları, kamu/ özel/ karma
hukuk ayrımı gözetmeksizin kendilerini kuşatan bu kuralları bilmek ve uygulamak
durumundadırlar. Bu bölümde, insan kaynakları yönetimi işlevini üstlenenlerin sahip olması
gereken temel bilgilere yer vereceğiz. İKY işlevlerini dikkate alarak, işçinin işe alımından iş
ilişkisinin sona ermesine dek geçen sürece uygulanan bireysel iş ilişkilerinin yasal çerçevesini
çizmeye çalışacağız.
İş hukukunun dallarından ve gelişiminden kısaca bahsettikten sonra temel kavramları
kısaca açıklayacağız. 4857 sayılı İş Kanunu’nu esas alan bu bölümde iş hukuku kitaplarında
benimsenen tasniften ve plandan biraz ayrılarak uygulamacıların ihtiyaç duyduğu temel
bilgileri vereceğiz.
İş hukuku esas itibarıyla iki bölümden oluşmaktadır Bunlardan birincisi olan bireysel iş
hukuku, İngilizce iş hukuku literatüründe “employment law” olarak adlandırılmaktadır.
Kurumsallaşmış çalışma ilişkilerinin alanının giderek daralması nedeniyle insan kaynakları
bölümlerinin bulunduğu işyerlerinde iş hukukunun ikinci bölümü olan toplu iş hukuku nispi
önemini kaybetmiştir. Bireysel iş hukukundaki önemi ve uygulama alanı giderek artan iş sağlığı
ve güvenliği konusunu da ayrı bir bölüm olarak inceleyeceğimiz için bu bölümün kapsamı
dışında bıraktık.
I. İŞ HUKUKUNUN GELİŞİMİ
Modern iş hukuku Sanayi Devrimi’nin bir ürünüdür. Dünya piyasaları için kitlesel
üretim anlayışı, fabrikaların ortaya çıkması, işçi sınıfının doğuşu ve liberal hukuki
düzenlemelerin yetersiz kalması sonucu kötüleşen çalışma şartları devletin bu alana yasalarla
müdahalesini zorunlu kılmış; daha önce bir özel hukuk dalı olan iş hukuku, mutlak emredici
hukuk kurallarının eklenmesiyle karma hukuk karakteri kazanmıştır. Çalışanlar, bir yandan
haftalık ve günlük çalışma sürelerinin sınırlandırılması, asgari ücret, ağır ve tehlikeli işler ile
işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemelerle yasalarla korunmaya başlanmış, diğer
yandan -örgütlenme hakları tanınarak- toplu iş sözleşmesi düzeni yoluyla çalışma şartlarının
belirlenmesi süreçlerine etkili bir biçimde katılmaya başlamışlardır. Bireysel ve toplu iş
ilişkilerinin uluslararası standartları ILO sözleşme ve tavsiyeleriyle evrensel bir nitelik
kazanmıştır.
Türkiye’de bireysel iş hukuku alanında düzenlemeler Cumhuriyetin ilk yıllarında
yapılmaya başlanmış, Borçlar Kanunu (1926), İş Kanunu (1936), Hafta Tatili Kanunu (1924),
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Deniz ve Basın İş Kanunları ve ilgili tüzükler çıkarılmıştır.
Çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması için yasal ve kurumsal düzenlemeler de 1940’lı
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yıllardan itibaren başlatılarak iş mevzuatıyla paralel güncellenerek günümüze kadar gelmiştir.
İlk iş kanunu yaklaşık 30 yıl yürürlükte kaldıktan sonra yenilenmiş, 1475 sayılı İş Kanunu da
yerini bir o kadar süre sonra mevcut 4857 sayılı Kanun’a bırakmıştır (2003). Bu kanundan
çıkarılarak tüm çalışanlar için genelleştirilen iş sağlığı ve güvenliği alanı özel kanununa 2012
yılında kavuşabilmiş; 6331 sayılı Kanun, uygulama sorunlarına karşın büyük bir boşluğu
doldurmuştur.
Toplu iş hukuku düzenlemeleri ise geç sanayileşmenin de etkisiyle biraz daha gecikmeli
yapılmıştır: 1947 tarihli ilk Sendikalar Kanunu’ndan sonra tüm unsurlarıyla serbest toplu
pazarlık düzenine ancak 1961 Anayasası’nı takiben geçilebilmiş (1963 tarihli 274-275 sayılı
yasalar), bir başka askeri müdahale sonrasında kabul edilen 2821 ve 2822 sayılı Yasaların
(1983) yerine 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (2012) yürürlüğe
girmiştir. Kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarının kaderi ise 1961’den
beri hep anayasa değişikliklerine bağlı olmuştur.
II. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
Günümüzde, geniş anlamda iş hukuku, başta Anayasa olmak üzere çok sayıda kanun,
tüzük ve yönetmelikler ile düzenlenmiş, yargı içtihatlarıyla zenginleşmiş bir dizi hukuk
kaynağına sahip genç bir hukuk dalıdır.
Genel kaynakları dışında, iş hukukuna özel birtakım kaynaklar da vardır. İnsan
kaynakları yönetimi uygulamacıları için önem taşıyan bu kaynakların başında iş sözleşmesi ve
toplu iş sözleşmesi gelmektedir. Bireysel iş sözleşmelerini ileride ayrıntılı olarak
inceleyeceğiz. Toplu iş sözleşmesi, “iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin
hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında yapılan” (STİSK, m.2), yapılma süreci ilgili kanunda ayrıntılı olarak
düzenlenen, belirli süreli ve yazılı bir sözleşmedir. Toplu iş sözleşmeleri, çok sayıda işçiyi
ilgilendiren objektif ve genel hukuk kaynağı olarak bireysel iş sözleşmelerinin üzerinde yer alır;
aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmelerine aykırı olamaz.
İşyeri iç yönetmelikleri, işveren tarafından tek yanlı olarak çalışma koşullarını
belirlemek üzere hazırlanan, disiplin, iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan genel nitelikte
düzenlemelerdir. Personel yönetmeliği, insan kaynakları yönergesi / yönetmeliği gibi bu türden
yönetmelikler, işçi işe alındığı zaman bilinmesi veya bilinebilir olması hâlinde iş sözleşmesinin
eki niteliğinde bir belge olarak kabul edilir. Kanunların emredici hükümlerine ve toplu iş
sözleşmelerine aykırı olamayan, işçinin durumunu ağırlaştırmayan iç yönetmelikler, iş
ilişkisinin devamı esnasında yapılmak (ya da mevcut yönetmelik değiştirilmek) istenirse işçinin
bilgilendirilmesi ve rızasının alınması gerekir. Aksi takdirde yönetmelikle çalışma koşullarında
yapılmak istenen değişiklikler işçiyi bağlamaz (İş K. m.22).
İşveren talimatları, iş sözleşmesinin konusu olan işin ifasına dair ayrıntıları
somutlaştırmak üzere, işverenin yönetim yetkisi kapsamında verebileceği emir ve talimatları
ifade eder. İşin ve işyerinin yönetimiyle ilgili verilecek talimatların yerine getirilmemesi
sözleşmeye aykırılık oluşturur. İfası istenen işveren talimatlarının kanunlara, kamu düzenine ve
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sözleşmelere aykırı olmaması gerekir. Genel ahlaka ve iyiniyet kurallarına uymayan, kişilik
haklarına saldırı niteliğinde, işçinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden, insan onuruna
yakışmayan emir ve talimatlara uyma mecburiyeti yoktur.
İşyeri uygulamaları, herhangi bir akdi sorumluluğu bulunmamasına karşılık işverenin
çalışma koşullarıyla ilgili genel nitelikte ve süreklilik arz eden işçi lehine uygulamalarıdır.
Sözleşmelerde yer almayan servis sağlanması, ikramiye ve yemek verilmesi uygulamaları tipik
örneklerdendir. İşyeri uygulaması hâline gelmiş bir çalışma koşulunun tek taraflı olarak
değiştirilmesi sözleşmeye aykırılık oluşturur ve İş K. m.22 kapsamında değişiklik feshiyle
sonuçlanabilir.
İşyeri uygulamasından söz edebilmek için uygulamanın düzenli olarak tekrarlanmış
olması ve işçide devam edeceğine dair bir güven doğurması şarttır. Ancak en az kaç kere
tekrarlanması gerektiğine ilişkin kabul edilmiş bir sayı yoktur. Niteliği gereği sürekli olması
beklenmeyen ödeme nedenleri (önemli bir üretim başarısı, siparişin yetiştirilmesi, işletmenin
10.kuruluş yıldönümü gibi) işyeri uygulaması olarak kabul edilmemektedir.
III. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Bireysel iş hukukunun temel kavramları, genel olarak tüm iş hukuku alanında
benimsenmiştir. Bunlardan bazılarını 4857 sayılı İş Kanunu’nu dikkate alarak inceleyelim:
İşçi: “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir”. Diğer
sözleşmelerle çalışan işgörenler ile robotlar gibi cansız varlıklar ile emeğinden yararlanılan
hayvanlara iş mevzuatı uygulanamaz. Geçerli bir iş sözleşmesi olmadan çalıştırılan sosyolojik
anlamda işçi sayılanlarla işveren arasında “iş ilişkisi” vardır ve bu ilişkiye de iş sözleşmesine
ilişkin hükümler uygulanır.
İşveren: Bir iş sözleşmesiyle işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği
olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. Tüzel kişiliği bulunmayan gruplarda (adi şirket
ortakları, miras ortaklığı, donatma iştiraki gibi) tüm ortaklar işverendir. İş Kanunu’nun getirdiği
sorumlulukların doğabilmesi için kural olarak iş sözleşmesinin yapılması yeterlidir. Kurduğu
iş organizasyonu kapsamında mal ya da hizmet üreten; hangi ürünü, ne miktarda ve nerede
üreteceğine karar veren; ekonomik faaliyetin riskini üstlenen ve işçi çalıştıran, onları bu
doğrultuda yönetip yönlendiren taraftır. İşyerinin maliki olmamasının, uyrukluğunun önemi
yoktur.
İşveren vekili: “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde
görev alan kimselere” işveren vekili denir. Bir işletmede işveren dışındaki yönetim yetkileri
kullanan tüm işgörenler, İş Kanunu anlamında işveren vekilidir; genel müdürden ustabaşına
kadar üst ve ara yöneticiler, görevlendirildikleri alanlarda işveren yetkilerine sahiptir. Yetkinin
kaynağı yönetim şeması, işveren talimatı, iş sözleşmesi olabilir. Yetki aşımı hâlinde ancak
işverenin onayı ile işgören sorumluluktan kurtulur.
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İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren
sorumludur. Bu nedenle işveren vekillerinin nitelikleri ve seçimi daha bir önemlidir. Bu hukuki
sorumluluktur, ceza sorumluluğu şahsidir.
İşveren vekilleri, işveren tarafından bakıldığında işçi, işgörenler bakımından işveren
görünen kimselerdir. Bu iki şapkalı çalışanların kendileri de iş mevzuatının sağladığı hukuki ve
ekonomik korumaya ihtiyaç duyabilirler. Diğer yandan, işveren vekilliği kurumu, işverenlerin
sorumluluktan kaçınma bahanesi olamaz. Bu sebeple, Kanunda işveren için öngörülen her çeşit
sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı,
işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
İşyeri: “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir”. Bir birimin İş Kanunu kapsamında
işyeri hâline gelebilmesi için burada en az bir işçi çalışması gereklidir.
Asıl işyeri, mal veya hizmet üretiminin yapıldığı, işletmenin faaliyet konusu ve iş
sözleşmesini konusu olan işin görüldüğü yerdir. Bunun yanında, işverenin işyerinde ürettiği
mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılık ile hukuki birlik bulunan ve aynı yönetim altında
örgütlenen (işyerine bağlı) yerler işyerinden sayılır; bunun için aralarındaki mesafenin birlikte
yönetime engel olmayacak kadar yakın olması, gündelik yönetim işlemlerinin birlikte
yürütülmesi, insan kaynakları işlemlerinin birlikte yapılması gibi kriterlerden yararlanılabilir.
Örneğin, süt ürünleri üreten bir işletmenin ambalaj tesisleri, işyerinden uzak olsa bile işyerine
bağlı yerlerden olabilir.
İşyerinin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden
ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentileri ve araçları da işyerinden sayılır.
Bir birimin işyerinden sayılmasının iki bakımdan önemi vardır: işyerinde meydana
gelen kazalar iş kazasıdır ve kural olarak işyerinde geçen süre iş süresinden sayılır.
Alt işveren (taşeron): “Bir işverenden, işyerinde 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
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl
işveren - alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri
ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
İşletmeler bakımından asıl iş dışında kalan faaliyetlerin alt işverenler tarafından
yürütülmesi, maliyet avantajı sağladığı için tüm dünyada yaygınlaşmış, sendikasızlaştırma
stratejilerinin önemli bir aracı hâline gelmiştir. İşverenlerin kanundan ve sözleşmeden doğan
birtakım yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla alt işverenliğe başvurması, kanunkoyucunun
da kısıtlamalar getirmesine sebep olmuştur. Zaten bir hakkın amacı dışında kullanılması, hakkın
kötüye kullanılması olarak kabul edilir ve hukuka aykırıdır.
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İş Kanunu’nda alt işverenlik ilişkisinin yasaklandığı ve danışıklı (muvazaalı) işlem
olarak kabul edildiği, bu nedenle geçersiz sayıldığı hâller belirtilmiştir:


Alt işverenlik sözleşmesi yazılı yapılmak zorundadır.

 Anahtar teslimi işlerde alt işverenlikten söz edilemez, işverenin işyerinde en az bir
çalışanı olmalıdır. Asıl işverenin müteselsil hukuki sorumluluğu için, alt işverenin işçisinin
sadece asıl işverenin işyerinde çalıştırılması, başka bir işyerinde görevlendirilmemesi gerekir.
 İşyeri dışında başka işverenlere (fason) iş verilmesi hâlinde alt işverenlik
sorumluluğu yoktur.
 İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında
asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. Güvenlik, servis taşımacılığı, temizlik, yemekhane
gibi yardımcı işler, alt işverenlik ilişkisine elverişli tipik işlerdir. Bunun yanında, (öz
sermayenin yahut nakit yetersizliğinin yeni yatırıma izin vermemesi gibi sebeplerle)
işletmecilik gereği; işverenin uzmanlığı dışında bir teknolojik gereklilik / zorunluluk da
(dokumacılık işindeki kimyasal işlemler yahut kumaş üzerine desen tasarımı ve uygulanması
gibi) alt işverenlik için geçerli sebeptir.
 Asıl işverenin işçileri alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılabilir ancak bu
suretle hakları kısıtlanamaz.


Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.

Bu hâllerde ve genel olarak asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme
dayandığı ortaya çıktığında, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi
sayılmakta, “asıl işveren” tek işveren olarak işlem görmektedir.

12.2. İş Sözleşmesi
I. İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI
A. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
İşverenlerin çalışanlarını hangi hukuki statüde çalıştırılacakları sözleşme özgürlüğü
kapsamında tamamen yönetim yetkisine dayanarak belirleyebilecekleri bir husustur. İş
sözleşmesi, eser sözleşmesi, nakliye sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi ve diğer borçlar hukuku
sözleşmeleri ile çalışanlarıyla kuracağı hukuki ilişkiyi biçimlendirilir. Dilediği sözleşme
türüyle işgörenlerini tedarik edebilir; ancak sosyolojik anlamda işçi sayılanların başka
sözleşmelerle çalıştırılmaları, bir sözleşmenin içeriği iş sözleşmesi olmakla beraber farklı
isimlendirilmesi hukuki sorunlar yaratır. Örneğin iş yerinde bir işçi olarak çalışmasına, hukuki
ilişkide iş sözleşmesinin tüm unsurları (iş, ücret, bağımlılık) bulunmasına rağmen işgörenin
“kendi nam ve hesabına (bağımsız) çalışan” gibi gösterilerek çalıştırılması, kanuna karşı hile
olarak kabul edilecektir. İş ilişkisi sona erdikten sonra (5 yıl içinde) işçinin kanundan ve
sözleşmeden doğan haklarının ve sigorta primlerinin ödenmesi için dava açması ihtimali
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doğacaktır. Bu yüzden iş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran özelliklerin iyi bilinmesi
şarttır.
İşçiler, kural olarak ve herhangi bir kapsama alma işlemine gerek kalmaksızın İş Yasası
kapsamında olmalarına karşılık (m.1/II, m.4), diğer çalışanlara, Borçlar Kanunu’nun söz
konusu sözleşme türüne ilişkin özel hükümleri yanında genel kuralları da uygulanacaktır. Bu
arada, iş sözleşmesi ile çalışmakla birlikte İş Yasası’nın kısmen veya tamamen kapsamı dışında
kalanlara olduğu gibi, İş Yasası’nda hüküm bulunmayan konularda da genel kanun olarak
Borçlar Kanunu’na başvurulacaktır. Bir özel hukuk sözleşmesi olan iş sözleşmesi ile ilgili
Borçlar Kanunu’nun geniş bir uygulama alanı vardır: Sözleşmelerin yapılması, sözleşmeden
doğan haklar ve borçlar, sözleşmenin şekli, sona ermesi ve sona ermenin sonuçları konularında
önce sözleşme hükümlerine bakılacak, yedek hukuk kuralı olarak Borçlar Kanunu’ndan istifade
edilecektir. İş Kanunu’nda düzenlenen asgari ücret ise İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçileri
de kapsamaktadır (m.39).
İşverenler ihtiyaç duydukları işgücünü seçecekleri türden sözleşmelerle tedarik
edebilirler. Sözleşme türü bakımından bir serbestlik olduğu gibi, iş sözleşmesi türleri
bakımından da İş Kanunu’nun tarafları büyük ölçüde serbest bıraktığını görüyoruz. İş K. m.9,
taraflara iş sözleşmesini ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilme imkânı tanımaktadır. 4857
sayılı Kanun’a göre iş sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli olabilir, tam ya da kısmi süreli
yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir. Diğer türden maksat İş Kanunu’nda özel
olarak düzenlenmeyen sözleşme türleridir. Esnek çalışma biçimlerinin yarattığı çok çeşitli iş
sözleşmesi türlerinin bir kısmı İş Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Hem kısmi süreli
sözleşmelerin, hem belirli süreli sözleşmelerin bazı türleri ayrıntılı olarak kanunda yer almıştır;
part-time iş, çağrı üzerine çalışma, ev çalışması, ödünç iş ilişkisi ve bir özel türü olarak özel
istihdam büroları aracılığı ile ödünç iş (employee leasing), karma süreli iş sözleşmeleri, evden
çalışma ve uzaktan çalışma, deneme süreli iş sözleşmeleri bunlar arasında sayılmalıdır.
İşgören tedarikinde işveren, bu işlemleri görmek üzere diğer işverenlerden işe
yerleştirme hizmeti satın alarak sürecin tümünü dışsallaştırabileceği gibi, bazı bölümlerini
farklı işverenlere bölerek de verebilir; iş başvurularının alınıp değerlendirilmesi (mülakatlar
dâhil), bordolama (payrolling) gibi. 4857 sayılı Kanun, bir yandan son yıllarda insan kaynakları
uygulamaları içerisinde büyük yer tutan bu esnek çalışma biçimlerine yer vermekte, diğer
yandan iş güvencesi sağlayarak bir denge kurmaya çalışmaktadır.
Bu sözleşmelerin kısa tanımlarını vermekle yetiniyoruz:
Tam süreli iş sözleşmeleri, kanundaki haftalık ve günlük çalışma sürelerinin
tamamının tek bir işverene bağlı olarak geçirilmesi esasına dayalı sözleşmelerdir.
Kısmi süreli iş sözleşmeleri, haftalık normal çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesi
ile çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmesi hâlinde kısmi süreli sözleşme
yapılmış olur. Yönetmeliğe göre kanuni veya akdi haftalık çalışma süresinin üçte ikisini
aşmayan çalışmalar kısmi süreli çalışmalardır. Kısmi süreli sözleşmelerde çalışan işçilere
ayrımcılık yapılarak çalışma şartları kısıtlanamaz, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça
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sözleşmenin kısmi süreli olması yüzünden farklı işlem yapılamaz. Kısmi süreli sözleşmelerle
çalışanlar, ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerden çalıştıkları süreyle orantılı olarak
yararlanırlar.
Belirsiz süreli iş sözleşmeleri: İş sözleşmeleri kural olarak belirsiz süreli yapılır. İş
süreklilik arz ediyorsa bu iş için istihdam edilen işçinin belirsiz süreli sözleşmesiyle
çalıştırılması esastır. Taraflar iş sözleşmesine bir süre kaydı koymamışlarsa sözleşme belirsiz
sürelidir.
Belirli süreli iş sözleşmeleri: taraflar yaptıkları sözleşmenin belirli bir süre için geçerli
olacağını açık ya da örtülü olarak kararlaştırılmışlarsa bu sözleşme belirli süreli iş
sözleşmesidir. Taraflar sözleşmeye bir yıl gibi belirli bir süre koymuşlarsa yahut sözleşme
belirli bir iş için yapılmışsa yahut belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı
olarak yapılan sözleşmelerdir; mevsimlik işler kampanya işleri belirli süreli sözleşmelerde konu
olabilir. Esaslı bir neden olmaksızın belirli süreli iş sözleşmeleri art arda (zincirleme) olarak
yapılamazlar; aksi takdirde sözleşme başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Doktrinde
hâkim görüşe göre, belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için sözleşme kurulurken objektif
nedenin var olmalıdır.
Süreksiz iş sözleşmesi: 30 iş gününden daha kısa süreli işler için yapılan sözleşmelere
süreksiz iş sözleşmeleri denir. Süreksiz işlere uzun süreli kıdem için öngörülen İş Kanunu’nun
bazı hükümleri (m.10) uygulanmaz; bunların yerine Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri
uygulanır.
Çağrı üzerine çalışma sözleşmeleri; işçinin yapmayı üstlendiği iş ile ilgili kendisine
ihtiyaç duyulması hâlinde iş görme edimini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı sözleşmelerdir.
Yazılı yapılması zorunludur. İşçinin haftalık, aylık veya yıllık ne kadar çalışacağı sözleşme ile
kararlaştırılmamışsa haftalık çalışma süresinin 20 saat olduğu varsayılır. Aksi
kararlaştırılmadıkça çalışacağı zamandan en az 4 gün önce işe çağırılması ve her çağrıda işçiye
en az dört saat üst üste iş verilmesi zorunludur.
Deneme süreli iş sözleşmeleri: taraflar sözleşmeyi sürdürmeme haklarını saklı tuttukları
bir başlangıç süresi koymuşlarsa, bunlara deneme süreli iş sözleşmesi denir. İş Kanunu’na göre
deneme süresi en çok iki aydır; ancak toplu iş sözleşmeleri ile bu süre 4 aya kadar çıkarılabilir.
Deneme süresi içerisinde taraflar bir yükümlülük altına girmeksizin iş sözleşmesini diledikleri
gibi feshedebilirler. Deneme süresinin dolmasından sonra sözleşme devam ederse bu süre
işçinin kıdeminden sayılır.
B. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMALARI VE SÖZLEŞMESİ YAPMA
ZORUNLULUKLARI
İşverenler bakımından işgören ihtiyacının ve uygun sözleşme türünün belirlenmesinden
sonra, işe alınacak elemana ne kadar süre ihtiyaç duyulacağı, günlük ve haftalık olarak ne kadar
çalışacağı sorularının da cevaplanması gerekir. Bu konulardaki yasal sınırlamalara uymak
kaydıyla sözleşme türünü diledikleri gibi seçebilirler (İş K. m.9). Sonra da işletmeler yahut
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insan kaynakları bölümlerince tercih edilen işe alma usulleri, mülakat teknikleri vs. kullanılarak
seçme süreci başlatılabilir.
Kural olarak işverenler diledikleri kişilerle, konu ve içeriklerini (şartlarını) diledikleri
gibi belirleyerek sözleşme yapabilirler. İş hukukunun bir karma hukuk dalı olmasının sonucu
olarak yasalarla getirilen birtakım sözleşme yapma kısıtlamaları, yasakları ve zorunlulukları
vardır. İşletmeler üzerindeki mali yükler nedeniyle işverenlerin sıkça şikâyet ettikleri zorunlu
çalıştırma hükümleri sosyal amaçlıdır.
1. Engelli Çalıştırma ve İyileşen Eski Çalışanı Yeniden İşe Alma
50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler özel sektörde %3 engelli; kamuda %4 engelli
ve %2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlüdür. Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü özel
sektör işverenleri için yasadan çıkarılmıştır, kamu kesimi için %2’dir. 50 işçi eşiği, aynı il
sınırları içindeki toplam çalışan sayısına göre ve işkolu ayrımı olmaksızın hesaplanır. Yer altı
ve su altı işlerinde engelli çalıştırılamayacağı gibi, 50 işçi sınırının belirlenmesinde bu işlerde
çalışanlar da dikkate alınmaz. İşe alma yükümü İŞKUR aracılığıyla yerine getirilir. Engelli
çalıştırması için işverenler sosyal sigorta prim indirimi ile desteklenmektedir; yükümlülüğünü
yerine getirmeyen işverenler ise çalıştırmadıkları işçi başına ve her ay için ağır bir idari para
cezası (1700 TL) verilmektedir.
İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenler öncelikle işe alınır. İşyerinde çalışmakta iken
herhangi bir sebeple malul hâle gelip sözleşmesi sona eren işçiler, maluliyetleri ortadan
kalktıktan sonra eski işyerlerine dönmek istediklerinde benzer bir işe alınma yükümlülüğü
vardır. Başvuru anında boş yer yoksa eski işçi, boşluk olduğunda uygun bir işe öncelikle
alınmasını isteyebilir. Koşulları uymasına rağmen işe alınmayan eski işçinin altı aylık ücret
tutarında tazminat hakkı bulunmaktadır.
2. Askerlik veya Kanuni Ödev Sebebiyle Sözleşmesi Sona Erenler
Zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle silah altına alınan işçilerin sözleşmeleri sona erer.
Ancak muvazzaf askerlik hizmeti dışında herhangi bir sebeple silah altına alınan ya da zorunlu
çalışmaya tabi tutulan işçilerin sözleşmeleri, işyerinden ayrıldıkları tarihten itibaren iki ay
süreyle askıda kalır. Bu süre her bir kıdem yılı için iki gün artırılmak suretiyle en çok 90 güne
çıkabilir. Bu sürede kural olarak ücret işlemez; ancak askı dönemleri kıdem hakları bakımından
dikkate alınır.
Muvazzaf askerlik için durum çok açık olmamakla beraber, yasal yükümlülüğü sona
eren eski işçiler serbest kalmalarından itibaren iki ay içinde işbaşı yapmak için işverene
başvurdukları takdirde, eski işlerine veya uygun boş yerlere veya boşalacak işlere derhâl ve
diğer adaylara tercihen, aynı şartlarla işe alınmak zorundadır. Şartları taşımasına rağmen işe
alınmayan eski işçinin üç aylık ücreti tutarında tazminat isteme hakkı vardır. Eski işine
alınmasını isteyebilmesi için işçinin işten ayrıldığı tarihte en az bir yıllık kıdeminin olması
gerekir.
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3. Toplu İşçi Çıkarma
İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu Kanun’a (m.29) uygun olarak toplu işçi çıkarmasından itibaren altı ay içerisinde aynı
nitelikteki işler için işçi almak istediği takdirde, öncelikle işten çıkardığı işçilerden nitelikleri
uygun olanları işe çağırmak zorundadır. Bu maddede toplu işçi çıkarma usulü ve asgari ne kadar
işçi çıkarılırsa bunun toplu işçi çıkarma olacağı açıklanmıştır.
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Çalıştırma
İşverenlerin çalışanların güvenliğini sağlama sorumluluğu kapsamında 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş güvenliği hizmetleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli görevlendirme sorumluluğu getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği
bölümünde anlatılacağı için konunun ayrıntısına girmiyoruz.
C. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMAYACAK KİMSELER
Anayasa’nın 50’nci maddesindeki “kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan
işlerde çalıştırılamayacağı” ilişkin yasaktan başka; “kadınların, çocukların, bedeni ve ruhi
yetersizliği olanların çalışma koşulları bakımından özel olarak korunması” emri yanında
yabancılarla ilgili yasaklayıcı düzenlemeler vardır.
Küçüklerle İş Sözleşmesi Yapma Yasağı: İş sözleşmesi yapabilmek için fiil ehliyetine
sahip olmak gerekir. Reşit olmayanların çalıştırılabilmesi için kanuni temsilcisinin rızası aranır.
Temyiz gücüne sahip olmayanlar, yaşı kaç okursa olsun hiçbir şekilde işçi olamazlar. Kural
olarak asgari çalıştırma yaşı on beştir. Yaş küçüklüğüne bağlı sözleşme yapma yasakları gerek
İş Kanunu’nda, gerek Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu gibi
kanunlarda yer almaktadır. 18 yaşından küçük çalışanlarla ilgili olarak, ağır ve tehlikeli işler ile
çocukların ve gençlerin bedeni, ahlaki, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişmeleri gözetilerek
yapılan yasaklamalar bulunmaktadır.
Kadınların iş sözleşmesi yapmasına ilişkin yasaklar büyük ölçüde kaldırılmıştır ancak
pozitif ayrımcılık sayılabilecek bazı düzenlemeler devam etmektedir. Ağır ve tehlikeli işler ile
beraber yeraltı ve sualtı işlerinde kadınların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşını doldurmuş kadın
işçilerin gece postasında çalıştırılma koşulları konusunda işverenlere yükümlülükler
getirilmiştir.
Sağlık durumu elverişli olmayan işçiler, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yapacakları
işe bedenen uygun olduklarını gösteren bir sağlık raporu alınmadan çalıştırılamazlar. Mesleki
eğitim alma zorunluluğu getirilen bazı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, eğitim aldığını
belgeleyemeyenlerle iş sözleşmesi yapılamaz.
Yabancı işçi çalıştırılmasına dair de bazı sözleşme yapma yasakları vardır.
Yabancıların çalıştırılabilmesi ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bir
izinle mümkündür. İşverenler ihtiyaç duydukları yabancı işçiler için en çok bir yıl geçerli
çalışma izni alabilirler; aynı işverene bağlı çalışmasını sürdüren yabancıya ilk başvuruda 2,
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önceki sonraki başvurularda 3 yıla kadar; farklı işverenler yanında çalışanlara en çok bir yıl
geçerli çalışma izni verilmektedir. Türkiye’de uzun yasal ikameti olan ve çalışma süresi sekiz
yılı bulan yabancılar süresiz çalışma izni için başvurabilirler. Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi,
bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım ve istihdama etkisi dikkate alınarak uygun görülen
yabancılara süresiz çalışma izni sağlayan turkuaz kart verilmektedir. Türk soylu yabancılara
Türk vatandaşlarına mahsus işler için verilen çalışma izinleri ayrı bir rejime tabidir.
II. İŞE ALIM DÖNEMİNE ÖZGÜ YASAL DÜZENLEMELER
A. AYRIMCILIK YASAĞI
4857 sayılı Kanun’la ilk kez hukukumuza böylesine kapsamlı bir şekilde giren
ayrımcılık yasağı, işe alım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.
İş Kanunu (m.5) iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi görüş, felsefi inanç din
ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. Çalışma ilişkisi devam
ederken bu ve benzeri sebeplerle yapılan ayrımcılık nedeniyle, başka yasalarla daha ağır bir
tazminat getirilmediği hâllerde (6356 sayılı Kanun’daki sendikal tazminat gibi), 4 aya kadar
ücreti tutarında uygun bir tazminat ve yoksun bırakıldığı haklar talep edilebilir. Ancak iş ilişkisi
henüz kurulmadığı sözleşme öncesi dönemde kanun kapsamı dışındaki taraflara İş Kanunu
uygulanamayacağı gibi, ücret miktarı belli olmadan bir tazminat hesaplanması ve verilmesi de
mümkün değildir.
Bu süreçte ayrımcılık yapılması ihtimali olan uygulamalar arasında mülakatlar ve iş
başvuru formunda sorulan sorular ilk sırada gelmektedir. Mülakat sorularının önceden
belirlenmesi, ses ve görüntü kaydedici cihazların kullanılması yanı sıra dikkatle hazırlanmış iş
başvuru formları, hem ayrımcılık iddialarına karşı, hem de özellikle işçilerin kişisel beceri ve
bilgileri konusunda iş sözleşmesinin esaslı noktalarıyla ilgili gerçeğe uygun olmayan bilgiler
vererek işvereni yanıltması uygulamalarında (İş K. m.25/ll,a), geçerli fesih nedeni olabilecek
işçinin yeterliğinden kaynaklanan sorunlarda yazılı delil teşkil edecektir. Bu belgeler aynı
zamanda iyiniyet iddialarında, sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde ve sözleşmenin
yorumunda önem taşır ve dikkatli hazırlanmalıdır
Mülakatlarda ve iş başvuru formlarında dikkat edilecek/hukuki sorun yaratabilecek bir
başka husus, özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelecek sorular sorulmaması, bilgiler
istenmemesi, yorumlar yapılmaması ve görüşme kaydedilecekse adayın önceden
bilgilendirilmesi meselesidir; bu konularda, ceza ve tazminat davaları açılmasına neden olacak
soru ve yorumlardan kaçınılmalıdır.
1. Sözleşmede Şekil (Yazılı Sözleşme Yapılması)
İş mevzuatının istisnai olarak yazılı şekil şartı öngördüğünü, bunların dışında
sözleşmelerin sözlü olarak da yapılmasına imkân verdiğini söyleyebiliriz.
İş Kanunu bu kurala bazı istisnalar getirmiştir:
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Süresi bir yıl ve daha uzun iş sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi kuran iş sözleşmeleri, takım
sözleşmesi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri ile evden ve uzaktan çalışma
sözleşmeleri yazılı yapılmak zorundadır. Kanunun yazılı şekil şartı getirdiği hâllerde bunun bir
geçerlilik şartı olduğu savunulmuştur. Kanaatimizce şekil zorunluluğu olan belirli sözleşme
türlerinde, kastedilen sözleşmenin kurulamadığı ancak (genel) bir iş sözleşmesinin meydana
geldiği kabul edilmelidir. İş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması iki taraf bakımından da
zaman zaman bir avantaj olarak görülebilir. İş Kanunu (m.8/lll) sözleşmenin yazılı yapılmadığı
hâllerde genel ve özel çalışma koşullarını, ücreti, varsa süreyi ve feshe ilişkin konuları gösteren
işverenin imzasını taşıyan bir belgenin işe başlamasından itibaren iki ay içerisinde ve en geç
işten ayrıldığı tarihte işçiye verilmesini istemektedir. İşçi özlük dosyasında (m.75) bir örneği
bulunması gereken bu belgede, iş sözleşmesinde yer alması istenen bilgiler bulunmaktadır.
İşletmelerde önceden hazırlanan tip iş sözleşmelerinin işe alınan her bir işçiye özel hâle
getirilmesi, yazılı sözleşme yapmanın mantığına uygundur. Tarafların hak ve borçlarını net
olarak bilmesi onları sözleşmeyi ihlalden alıkoyar ve yazılı belgeler daha bir ciddiye alındığı
için eğitici/terbiye edici yanı vardır. Kısaca, işletme içi sorunları ve hukuki uyuşmazlıkları
azaltır.
2. İş Sözleşmelerinin İçeriğine Dair Kısıtlar
Bir özel hukuk sözleşmesi olduğu için, iş sözleşmesinin içeriğinin taraflarca serbestçe
belirlenmesi esastır; ancak iş hukukuna özgü bazı emredici düzenlemelere uyulması
zorunludur. Genel olarak özel hukuk sözleşmelerinde de sözleşmeye konulmayacak hükümler
bulunmaktadır. İşçinin korunması ilkesinin sonucu olarak, sosyal gerekçelerle iş sözleşmesine
konulamayacak hükümler de vardır. Kanunların emredici hükümlerine, genel ahlaka, kamu
düzenine, insan haklarına aykırı olmamak ve borçlar hukukunun temel sınırlamalarına uymak
suretiyle, taraflar, sözleşmenin içeriğini diledikleri gibi belirleyebilme ve ihtiyaçlarına uygun
türde yapma özgürlüğüne sahiptirler. İşyerinde bir toplu iş sözleşmesi varsa, bunların bireysel
iş sözleşmelerine göre işçi lehine olan hükümleri, iş sözleşmesi hükmünün yerini alacaktır.
3. İşçi Özlük Dosyası
İş Kanunu (m.75), her bir çalışan için işverenin ayrı bir özlük dosyası düzenlemesi
zorunluluğu getirmiştir. “İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve
diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve
bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.” İşçinin ikametgâhı,
eğitimi, mesleki tecrübesi ve yeterlikleri, sabıka kaydı, sağlık durumu ve aile bilgilerine dair
belgeleri ile sigorta işe giriş bildirgesi, varsa yazılı iş sözleşmesiyle birlikte işçinin dosyasına
konur. İşçinin işe alınması için gerekli görülen sözleşmenin esaslı noktalarına ilişkin sağladığı
belge ve bilhassa iş başvuru formunda yer alan bilgiler, sözleşmenin yorumlanmasında ve sona
erdirilmesinde büyük önem taşır. Bu dosyaya, iş ilişkisi devam ederken, gerekli olan muvafakat
belgeleri (fazla çalışma, işyeri değişikliği vs.), verilen ihtar, yapılan ihbar belgeleri tutulan
tutanaklar, ücret ve izinlerle ilgili kayıtlar ve sözleşmenin yazılı yapılmadığı hâllerde işçiye iki
ay içinde verilmesi gereken çalışma koşullarını gösteren belgenin bir örneği, iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin belge ve raporlar konacaktır.
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“İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak
kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla
yükümlüdür.”
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
İki taraflı sözleşmeler tarafların ortak iradeleriyle sona erdiği gibi tek yanlı olarak da
ortadan kaldırılabilir Bunun dışında kendiliğinden sona erme hâlleri de vardır iş sözleşmesi
bakımından durum aynıdır. İşletmenin işçiye işçinin de çalışmaya ihtiyacı olduğu, sözleşmenin
yapıldığı dönemdeki şartlar aynı kaldığı sürece kural olarak iş ilişkisi devam eder.
İş sözleşmeleri fesih ve diğer sona erme hâlleri ile ortadan kalkabilir. Fesih dışında sona
erme hâlleri ölüm, sözleşme ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve sürenin dolması biçiminde
ortaya çıkabilir. Fesih hâlini daha geniş inceleyeceğiz.
Sona ermenin sonuçları sözleşmenin türü kadar nasıl sona erdiğine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Bu nedenle önce sona erme biçimlerini inceliyoruz.
A. İkale (İkale Sözleşmesi)
İki taraflı bir sözleşme, yine iki tarafın anlaşması ile her zaman bozulabilir. İş
sözleşmesini sona erdiren ve uygulamada ikale sözleşmesi olarak adlandırılan özel hukuk
sözleşmesi, yapılması ve geçerlik şartları bakımından Borçlar Kanunu’na tabidir. İkale, iş
sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarını yasadakinden ya da sözleşmedekinden farklı olarak
belirlemek isteyen tarafların yaptıkları bir sözleşmedir. Bir ikale yapıldığı zaman artık ne
yasadaki sona ermenin sonuçları uygulanabilir, ne de iş sözleşmesinin özel hükümleri
uygulama alanı bulabilir; ikale bedeli, akdi ve kanuni tazminatların yerini alır. İkalenin geçerli
olabilmesi için işçinin menfaatinin ve açık iradesinin olması gerekir.
B. Sözleşmenin Süresinin Dolması
Belirli süreli iş sözleşmeleri ile belirlenen süre sona erdiğinde sözleşme, herhangi bir
ihbara, ihtara veya feshe gerek kalmadan kendiliğinden ortadan kalkar. Sözleşmenin
tekrarlanmaması / yenilenmemesi için karşı tarafa bildirim şartı getirilebilir. İş sözleşmesinde
işin tamamlanması biçiminde bir süre varsa, işin tamamlanmasıyla da sözleşme sona erer.
Sözleşme sona ermesine rağmen taraflar borçlarını yerine getirmeye devam ediyorlarsa
sözleşme belirsiz süreliye dönüşmüş olur, başlangıçtan itibaren belirli süreli olarak kabul edilir.
Ancak belirli süreli olarak yenilenmesini gerektiren esaslı bir sebep varsa birbirini izleyen
(zincirleme) belirli süreli iş sözleşmeleri yapılabilir (İş K. m.11).

C. Tarafların Ölümü
İş sözleşmesinin işveren tarafından ölmesi hâlinde, kural olarak iş sözleşmesi intikal
yoluyla işyerini devralan mirasçıları ile devam eder. Sözleşme kişisel bakım / hizmet yapılması
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gibi bir iş için, işverenin şahsına bağlı olarak yapılmışsa ölüm, sözleşmeyi sona erdirir. İşçinin
ölümü ise, şahsen ifa yükümü olduğu için, sözleşmeyi sona erdirir; ifa borcu mirasçılarına
geçmez.
D. İş Sözleşmesinin Feshi
Sözleşme özgürlüğü, sözleşme yapma ve taraflarını seçme özgürlüğü kadar sözleşmeyi
sona erdirme özgürlüğünü de kapsar. Tek yanlı irade açıklaması ile iş sözleşmesinin sona
ermesinin sağlayan fesih işlemi (fesih hakkı) taraflar bakımından vazgeçilmez bir haktır.
Sözleşme ile ya da kanunla bu hakkın ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Sosyal
gerekçelerle işverenin bu hakkını sınırlandıran iş güvencesi uygulaması, fesih hakkını ortadan
kaldırmamakta, sadece feshi geçerli bir nedene bağlayarak zorlaştırmaktadır.
1. Fesih Türleri
Edimin süreklilik arz ettiği sözleşmelerde, kural, sözleşmeyi bozmak isteyen tarafın
karşı tarafı bu isteğinden haberdar etmesidir. Fesih türleri de buna göre, ihbar öneli tanınarak
(bildirimli) fesih ve bildirimsiz fesih şeklinde ortaya çıkar. İkinci tür fesih ancak taraflardan
sözleşmeyi ifa etmelerinin objektif olarak beklenemediği hâllerde söz konusudur. Sözleşmeye
ağır bir aykırılık hâlinde, taraflar bir yaptırım olarak, ihbar süresi kadar bekleme zorunluluğu
olmadan sözleşmeyi derhâl sona erdirebilirler.
Liberal hukuk düzenlerinde sözleşmenin feshi için bir neden gösterilmesi zorunluluğu
düşünülemez, sözleşmenin feshinde çıkarının olması yeterlidir. İşçinin korunması ilkesinin
güçlü bir şekilde uygulandığı ülkelerde özellikle bu amaçla iş sözleşmesinin feshinde bir neden
gösterme zorunluluğu getirilmektedir.
a) Bildirimli Fesih
İş güvencesine sahip olmayan işçiler bakımından sözleşmeyi bozma özgürlüğü, iki taraf
için de sadece ihbar sürelerine uyma sınırlamasına tâbidir. Kuşkusuz, her hak gibi fesih hakkı
da iyiniyet kuralına aykırı olarak kullanılamaz. Kötüniyetli fesihler için bir tazminat (kötü niyet
tazminatı) hukukumuzda öteden beri vardır ve ihbar tazminatının 3 katıdır. İhbar süresine
uyulmamışsa ayrıca ihbar tazminatı da ödenecektir.
İş güvencesine sahip olmanın koşullarından önce bildirimli fesih düzenlemesine bir göz
atalım. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, işçinin kıdemine bağlı olarak değişen sürelerde,
sözleşmenin bozulacağı karşı tarafa bildirilerek sona erdirilebilir. İhbar süresinin uzunluğunu
belirleyen kıdem, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarih ile fesih beyanının muhatabına ulaştığı
zaman arasındaki süredir.

(1) İhbar Süreleri
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Yasal süreler hukukumuzda istikrar kazanmıştır; mevcut yasa daha önceki iş yasaları
gibi, ihbar suresini


6 aydan az çalışması olan işçiler için 2 hafta,



Altı ay ila bir buçuk yıl kıdemi olanlar için 4 hafta,



Bir buçuk yıl - 3 yıl arası çalışmış olanlar için 6 hafta,



3 yıldan fazla çalışma varsa 8 hafta olarak düzenlemiştir.

Yasadaki ihbar önelleri bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir. Yalnızca bir
taraf için artırılmasını öngören sözleşmelerdeki uzun ihbar süresi, iki taraf için de
uygulanacaktır.
İhbar süreleri bildirimin yapıldığı andan itibaren işlemeye başlar ve sürenin dolacağı
haftada, ihbarın verildiği günün ertesi günü sona erer (ihbar pazartesi günü verilmişse 2, 4, 6
veya 8.haftanın salı günü dolar). İhbar süreleri ile bazı dönemler iç içe giremez; örneğin iş
sözleşmesinin askıda olduğu sürelerde ihbar süresi işlemeyeceği gibi, yıllık izin dönemlerinde
de ihbar yapılamaz, yıllık izin süresi kadar ihbar süresine eklenir.
İhbar verilmesinin bazı hukuki sonuçları vardır: Verilen süre sonunda iş sözleşmesi
ortadan kalkar. Sözleşme ihbar süresi içerisinde tüm hukuki sonuçlarını doğurur; sözleşmeden
doğan haklar ve borçlar aynen uygulanır, ihbar süresi kıdeme eklenir. Hatta ilave sorumluluklar
doğar.
(2) İhbar Tazminatı
İhbar süresine uyulmamasının yaptırımı ise ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı
hesabında işçinin çıplak ücretine ilaveten işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilen
kanundan ve sözleşmeden doğan çıkarlar da dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda dahi iş
sözleşmesi ihbar sürelerinin sonunda sona ermektedir; bu yüzden ihbar süresi içerisinde ortaya
çıkabilecek işçilik haklarından yararlandırılması gerekir. Bu durumda işçinin ihbar süresi
kıdemine eklenecek, kıdem tazminatı buna göre hesaplanacaktır. Yine aynı dönem içerisinde
artan kıdem tazminatı tavanından da yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesinden de yararlanma
hakkı olacaktır.
(3) Bildirim Önellerine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi
İhbar verilerek işten çıkarılacağını öğrenen işçinin performansı ve işyerine sadakati
azalabilir. İşveren bildirim önelleri içerisinde işçinin çalışmasının sakıncalı olabileceği
görüşünde ise bildirim süresine ilişkinin ücreti peşin ödemek suretiyle işçinin işyeri ile ilişiğini
kesebilir. Ancak bu suretle ihbar süresince elde edebileceği haklardan yoksun bırakılamaz.
2. Bildirimli Fesihte Geçerli Neden Gösterme Zorunluluğu ve İş Güvencesi
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Sözleşme özgürlüğü ilkesi çok geniş yorumlandığında taraflar, özellikle işveren,
sözleşmeyi bozmak için geçerli bir neden göstermek zorunda değildir; genel olarak, ihbar
sürelerine uyulması yeterlidir. Ancak işçinin korunması amacıyla, fesihte keyfiliği önleyecek
bir sistem, “iş güvencesi” sistemi dünyada yaygınlaşmıştır. Türkiye’de de 2003 yılından beri
uygulanan iş güvencesi sistemi yasayla düzenlenmiştir. İşverenin fesihte işçinin yeterliliğinden,
davranışlarından yahut işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
nedene dayanma zorunluluğu (İş K. m.18) getirilmiştir.
Sözleşmenin kurulmasında olduğu gibi, sona erdirilmesinde bir şekil şartı
bulunmamaktadır. Bununla beraber iş güvencesi bulunan işçilerin sözleşmelerinin Kanun’daki
fesih usulüne uygun olması zorunluluğu sistemi tamamlamaktadır. Buna göre (m.19) işveren
fesih bildiriminde fesih sebebini açık ve kesin olarak belirtmek ve fesih işlemini yazılı biçimde
yapmak zorundadır. Ayrıca, işçinin davranışı veya verimiyle ilgili nedenlerle feshi hâlinde
işlemin geçerli olması, savunmasının alınması şartına bağlı tutulmuştur. Haklı nedenlerle
fesihte, aksine bir sözleşme yoksa yazılı bildirim ve savunma alma zorunluluğu yoktur.
a) İş Güvencesine Sahip Olma Koşulları
Fesih bildiriminde geçerli neden gösterme zorunluluğu bulunması için bazı şartların
aynı anda gerçekleşmesi gerekir:
1. İşçi belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle çalışıyor olmalıdır. Ancak sözleşmenin tam
süreli olması gerekli değildir
2. İşçinin işyerindeki kıdemi en az 6 ay olmalıdır, madenlerde yeraltında çalışanlar
için bu şart aranmaz. İşverenin birden çok işyerinde geçirilmiş süreler toplanır, sürelerin
kesintisiz olması zorunlu değildir.
3. İşçinin çalıştığı işyerinde fesih tarihinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır. Bu hesapta
işverenin aynı işkolunda bulunan tüm işyerlerinde çalışanların sayısı göz önünde bulundurulur.
4. İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden bir işveren vekili yahut yardımcısı
olmaması veya işyerini yönetmekte beraber işçi alma çıkarma yetkisi taşıyan bir işveren vekili
olmaması icap eder. Yani tepe yöneticilerin iş güvencesi yoktur.
(1) Geçerli Fesih Nedenleri
Geçerli neden bulunup bulunmadığını denetleme yetkisi yargıya aittir. Yasa (m.18),
geçerli neden kategorilerini işaret etmekle yetinmiş; madde gerekçesinde geçerli fesih hâllerine
uzun uzun örnekler verildiği gibi geçerli nedenlerle haklı nedenler arasındaki fark da izah
edilmiştir. Buna göre
 Geçerli fesihler, işçinin yetersizliğinden kaynaklanabilir:


Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışmak;



Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olmak,
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İşe yoğunlaşmasının giderek azalması;



İşe yatkın olmamak;



Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği;



Sık sık hastalanmak;

 Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı
olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği,


(İşyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde) emeklilik yaşına gelmiş

olmak.
 İşçinin bazı davranışları fesih sebebi olabilir:


İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak;

 İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek;
arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak;


İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek;

 İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle
ilişkilere girmek;


İşin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak;



Sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak;

 Amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere
tartışmaya girişmek gibi hâller
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde
olumsuzluklara yol açması hâlinde geçerli fesih nedeni olabilirler. İşçinin sosyal açıdan
olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerindeki üretim
ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
 İşletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan birtakım geçerli fesih
sebepleri
İşyerinden kaynaklanan geçerli sebepler işyerinin dışından veya içinden kaynaklanan
sebepler olarak iki grupta toplanabilir.
İşyeri dışından kaynaklanan sebepler;


Sürüm ve satış olanaklarının azalması;
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Talep ve sipariş azalması;



Enerji ve hammadde sıkıntısı



Ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk,

 Dış pazar kaybı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hâle
gelmesi gibi sebepler olabilir.
İşyeri içi sebepler ise;


Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması;



İşyerinin daraltılması;



Yeni teknolojinin uygulanması;



İşyerlerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi;



Bazı iş türlerinin kaldırılması gibi sebepler olabilir.

 Bu uygulamaya giderken işverenden beklenen, feshe en son çare (ultima ratio)
olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak
fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır.
İşveren, fazla çalışmaların kaldırılması, çalışma sürelerinin kısaltılması, iş
sözleşmesinin askıya alınması, ücretsiz izin, toplu izin kullandırma, “kısa çalışma” yaptırma,
başka işyerine/ işletmeye nakil, işçinin yapabileceği başka bir iş önerilmesi, yeniden eğitime
tabi tutularak işin değiştirilmesi, kısmi süreli iş önerilmesi, işyerinde çalışma sürelerinin
düşürülmesi, geçici iş ilişkisiyle başka bir işverenin yanında çalışması gibi uygulamalarla iş
sözleşmesini ayakta tutmaya çalışmalıdır.
18. maddede gösterilen geçerli fesih sebepleri, “Kanunun 25’inci maddesindeki sebepler
kadar ağırlıklı olmamakla birlikte işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen”
hâllerdir. Bu sebepler, işçinin iş görme borcunu kendinden yahut işyerinden kaynaklanan
sebeplerle gerektiği gibi yerine getirmesine imkân vermeyen sebepler olabilir. “İş ilişkisinin
sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği
durumlarda” fesih geçerli nedenlere dayanmaktadır.
İşveren, geçerli fesih nedenleri bulunduğunda yasadaki usule uygun olarak iş
sözleşmesini feshedebilir. Ancak fesih için geçerli bir neden bulunmadığı gibi 18’inci maddede
belirtilen nedenlerle fesih yapılması hâlinde, bu fesih haksız fesih olarak kabul edilir ve bundan
dolayı bir tazminat ödenmesi gerekir. İş güvencesi bulunmayan bir işçinin sözleşmesi haksız
olarak feshedildiğinde ihbar tazminatının üç katı tutarında bir kötüniyet tazminatı ödenmesi
gerekir. İhbar süresine uyulmamış ise ayrıca ihbar tazminatı ödemesi de istenebilir. Buna
karşılık iş güvencesine sahip olan bir işçinin sözleşmesi haksız biçimde feshedilir ve mahkeme
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tarafından açılan dava sonunda haksızlık tespit edilirse işçinin işine iadesine karar verilir. Buna
rağmen işe başlatılmazsa bir tür kötüniyet tazminatı olan işe iade tazminatı ödemesine
hükmedilir; ancak bu durumda ayrıca haksız fesih tazminatına karar verilemez.
Geçerli sebep olamayacak hâller, 18. maddede örnekler verilmek suretiyle
gösterilmiştir. Bunlar genel olarak fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren durumlardır:
işçinin sendikaya üye olması, sendikal faaliyette bulunması, sendika temsilciliği, genel
ayrımcılık nedenleri, işçinin kanundan doğan haklarını korumak üzere dava ya da idari şikâyet
yoluna başvurması, doğum ve hastalık izinleri gibi yasadan doğan haklarını kullanması.
(2) İşe İade Davası
Yapılan fesih bildiriminin geçerli bir nedene dayanmadığı yahut fesih usulüne
uyulmadığı gerekçesiyle, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde işçi, iş
mahkemesine veya özel hakeme başvurarak işine iade edilmesini isteyebilir. Mahkeme, iki ay
içerisinde yapacağı yargılama sonunda işçiyi haklı bulursa vereceği kararda işçinin işyerine
iadesine ve iade kararı uygulanmadığı takdirde işverenin ödemesi gereken tazminatın miktarına
karar verir. Bir aylık başvuru süresi hak düşümü süresidir. İlk derece mahkemesinin kararı
temyiz edilirse Yargıtay’ın bir ay içinde vereceği karar kesindir.
Kesinleşen mahkeme yahut özel hakem kararını alan işçi 10 iş günü içinde işverene
başvurarak işe başlatılmasını istemelidir; aksi takdirde davayı kazandığı hâlde yapılan fesih
geçerli sayılır ve sadece geçerli fesih sonucu elde edebileceği hakları talep edebilir. İşveren de
başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde işçiyi aynı şartlarla eski işine, bu iş mevcut değilse
işçinin kabul edeceği eski işine benzer bir işe başlatmalıdır. Yargıtay’a göre gerek işçi işe
başlatılmasını istediğinde gerekse işveren iadeyi kabul açıklamasında samimi olmalıdır.
Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde işe başlatılmayan işçi, mahkeme tarafından
belirlenen işe başlatmama tazminatını isteyebilir. Ancak işveren tarafından başlatılmadığı
takdirde tazminat talep edebilir, tazminat ödeyip başlatmama yetkisi işverene aittir. İşçinin
iade yerine tazminat talebiyle açacağı dava reddedilir. İşveren işçiyi işe başlatmazsa sadece
tazminat değil yargılama sürecinde çalışmadığı (boşta geçen) dönemin 4 aylık kısmının ücretini
de isteyebilir. İşçi işe başlatılırsa daha önce kendisine fesih nedeniyle yapılan tazminat
ödemeleri 4 aylık ücret alacağından mahsup edilir; -varsa- kalan kısmı sebepsiz zenginleşmedir.
Mahkemeler, 4 ile 8 aylık ücreti tutarındaki işe başlatmama tazminatı (iş güvencesi tazminatı)
miktarını belirlerken işçinin kıdemini dikkate almaktadır.
b) İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle Feshi
Sözleşmenin sürdürülmesinin objektif olarak kendilerinden beklenmediği durumlarda
taraflar, belirsiz süreli sözleşmede ihbar, belirli süreli iş sözleşmesinde sözleşmenin süresinin
dolmasını beklemeksizin haklı nedenle bozabilirler. Sözleşmenin ağır bir şekilde ihlal edildiği,
sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı bazı hâller, haklı fesih
nedenleri olarak işçi ve işveren tarafları için İş Kanunu’nda 24’üncü ve 25’inci maddelerde ayrı
ayrı ama paralel biçimde düzenlenmiştir. Haklı fesih nedenleri, sağlık sebepleri, ahlak ve
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iyiniyet kurallarına aykırı hâller ve benzerleri ile zorlayıcı nedenler olarak üç grupta
toplanmıştır.
“Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hâllerde iş sözleşmesini sürenin
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
(1) Sağlık Sebepleri
İşçi bakımından:
 İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple
işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
 İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka
bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
(2) Zorlayıcı Sebepler
İşçi bakımından; işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması
İşveren bakımından; işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan
zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması (bu iki tür zorlayıcı sebeple işçi çalışamadığı hâllerde dahi
bir hafta süreyle yarım ücret almaya hak kazanır; İş K.m.40)
İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması bir zorlayıcı sebep olmakla birlikte, bu
hâllerde işverenin fesih yetkisi, devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması hâlinde
doğmaktadır.
İşverenin haklı sebep olduğunu ileri sürerek sözleşmeyi feshetmesi hâllerinde dahi işçi,
feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21’inci
madde hükümleri çerçevesinde (işe iade veya kötüniyet tazminatı talebiyle yargı yoluna
başvurabilir. Bundan başka, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle sözleşmeyi
fesheden tarafın ayrıca tazminat isteme hakkı vardır (m.26/2).

(3) Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık
Taraflara ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle sözleşmeyi fesih yetkisi veren
hâller kanunda örnekler verilerek gösterilmiştir. İşçinin fesih hakkı m.24, II. bentte aşağıdaki
gibi sıralanmıştır:

426

a) İşveren 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 yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde
sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı
verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır,
sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması
ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun
olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hâllerde, aradaki ücret farkı zaman
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları
uygulanmazsa”.
İşverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri nedeniyle fesih
hakkını da m.25/II düzenlemektedir:
“a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı hâlde bunların kendisinde bulunduğunu ileri
sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni
yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı
asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
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g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına
iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda
üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı hâlde
yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin 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.”
İş Sözleşmesinin Feshinde Süre
İş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshinde tarafların daha kısa süre içerisinde
sözleşmeyi feshetmeleri beklenir. Buna uygun olarak, karşı tarafın ahlak ve iyiniyet kurallarına
aykırı bir davranışı nedeniyle sözleşmenin feshinde fiilin ve failinin belli olmasından itibaren
altı iş günü içinde sözleşme fesh edilmek zorundadır ama fesih herhâlükarda fiilin meydana
gelmesinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. Feshe neden olan olay ya da işlem nedeniyle
bir menfaat elde edilmişse bir yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz (İş K.m.26). Geçerli
nedenlerle fesihte de taraflar fesih hakkını, nedene göre değişebilecek makul bir süre içinde
kullanmalıdır.
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. Genel olarak
 Tarafların iş sözleşmesinden kaynaklanan borçları sona erer. İşçi artık çalışmak
zorunda değildir ama hak ettiği hâlde alamadığı ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ve
para ile ölçülebilen çıkarlarının tam olarak ödenmesi gerekir.
 İş sözleşmesinin sona erme tarihi itibarıyla işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izni
varsa paraya dönüşür.
 Sözleşme sona erdiğinde, taraflardan her biri, işle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri
geri vermekle yükümlüdür. İşçi, motorlu taşıtları ve masraf avanslarını geri vermek zorundadır.


Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden doğan bütün borçlar muaccel olur.

 İşsizlik Sigortası Kanunu’nda öngörülen koşullar oluşmuş ise işçi işsizlik sigortası
yardımlarından yararlanabilir.


Sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai koşul ödemesi gerekebilir.

1. Çalışma Belgesi Verilmesi
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İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren
bir çalışma belgesi belge verilir. Çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede
doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işe alan yeni işveren eski
işverenden tazminat isteyebilir.
2. Yeni İş Arama İzni
Ücretli bir izin olan yeni iş arama izni günlük en az iki saattir. İhbar süreleri içinde yeni
iş arama izni için talepte bulunmaya gerek yoktur ancak iş bularak sözleşmeyi fesh eden işçi
yeni iş arama izninden yararlanamaz. Yeni iş arama iznini nasıl kullanılacağını işçi kendisi
belirleyebilir; Örneğin ara dinlenmesinden önce veya sonra yahut günlük izinleri birleştirerek
sözleşmenin sona ermesinden önceki günlere denk getirmek suretiyle kullanmak isteyebilir.
Sözleşmeyle arttırılabilecek bu izni işveren iş saatleri içinde anlaşmaya ve kanuna uygun
biçimde üzere kullandırmak zorundadır. Yeni iş arama izni verilmez yahut eksik kullandırılırsa
o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İzin sırasında işçi çalıştırılır ise bu sürenin ücretinin yüzde
yüz artırılmış olarak ödenmesi gerekir. İhbar süresi içerisinde yeni iş arama izninin
kullandırılmaması işçi bakımından sözleşmeyi derhâl fesih hakkı verir.
3. İbraname Verilmesi
İş sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, işverenler genellikle işçilerin gelecekte
kendilerine karşı dava açmalarına engel olmak amacıyla kanundan ve sözleşmeden
kaynaklanan her türlü hakkını aldıklarını ifade eden belge alırlar.
Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ibranamenin geçerlik koşulları;


İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,



Sözleşmenin sona ermesinden itibaren en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,



İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,



Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
4. İhbar Tazminatı
İş sözleşmesi bildirimli fesih yoluyla sona erdiğinde ihbar sürelerine uymayan tarafın
bu süre içinde işçinin elde edeceği ücret tutarında bir tazminat ödemesi gerekir. İhbar tazminatı
olarak adlandırılan bu tazminata göre hesaplanan bir başka tazminat ise kötüniyet tazminatıdır;
işveren fesih hakkını kötüye kullandığında ihbar tazminatının üç katı tutarında tazminat
ödeyecektir.
5. Kıdem Tazminatı
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Hukuki niteliği konusunda görüş birliği olmasa da kıdem tazminatı çalışma hayatının
en sorunlu alanlarından biridir. İş güvencesi ve işsizlik sigortası işlevleri olduğu görüşü ile işçi
kesiminin hakkında yeni düzenleme yapılmasını istemediği kıdem tazminatı, 4857 sayılı
Kanun’da değil, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun hâlâ yürürlükteki tek maddesinde, m.14’te çok
ayrıntılı olarak ele alınmış, toplu iş sözleşmelerinde önemli yer tutmuştur.
a) Hak Kazanılması
Bir yıllık bekleme süresini dolduran işçinin iş sözleşmesi Kanunda belirtilen hâllerde
sona erdiğinde kıdem tazminatı isteme hakkı doğar.
(1) Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Hâller
aa) İş Sözleşmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi
Fesih dışındaki sona erme hâllerinden sadece işçinin ölümü kıdem tazminatına hak
kazandırır. Ölümde, kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir. İş sözleşmesinin tarafların anlaşması
ile sona ermesi veya belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin dolması, işçiye kıdem tazminatı
talep hakkı vermez.
bb) İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi
aaa) Bildirimsiz Fesih
İşçinin, İş K. m. 24’te sayılan haklı sebeplerden birine dayanarak iş sözleşmesini
bildirimsiz feshetmesi hâlinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
İşverenin iş sözleşmesini, sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması
veya tutukluluğu nedenlerinden biriyle bildirimsiz feshetmesi hâlinde, işçi kıdem tazminatı
talep edebilir. Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hâllerden biri nedeniyle iş sözleşmesinin
işveren tarafından feshinde ise, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz (1475 İş K.14/f.1,b.1).
bbb) Bildirimli Fesih
İş sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli feshinde kural olarak, işçi kıdem tazminatı
almaya hak kazanamaz. Ancak 1475 İş K.14/1’de bu kuralın istisnalarına da yer verilmiştir;


Muvazzaf askerlik görevi,


Kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı
yahut toptan ödeme almak amacıyla feshetme,

Kadın işçinin iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi
arzusu ile sona erdirmesi hâlinde

430


Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre (m.23/1), işçi kuruluşunda
yönetici olan işçi, dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın
veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır.
(2) Kıdem Hesabı
Bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, uygulanmaya
başladığı tarihtir. Bu süreye deneme süresi, her türlü izin, tatil, dinlenme dönemleri ile iş
sözleşmesinin askıda bulunduğu işçinin kanuni bir ödev dolayısıyla işten ayrılması, işyerinde
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi süreler bir yıllık sürenin hesabına dâhil edilmelidir.
Askı hâllerinden yalnızca yalnız kanuni grev ve lokavt süreleri kıdemden sayılmaz. Yasa’da bir
engel olmamasına karşın, Yargıtay’a göre, hastalık ve doğumda yıllık izin hesabında çalışılmış
gibi sayılan raporlu süreden uzun askı hâlleri, tutuklulukta geçen süre ve ücretsiz izin süreleri
işçinin kıdemine dâhil edilemez.
İşçinin kıdemine ihbar süreleri de dâhildir; ihbar sürelerine ilişkin ücretin peşin
ödenmesi suretiyle işçinin işyeri ile ilişiği kesilmesi hâlinde dahi bu süreler dikkate alınarak
kıdem hesaplanır. Haklı nedenlerle yapılan fesihte kıdem, fesih beyanının muhataba ulaştığı
ana; işçinin ölümünde ise ölüm tarihine göre belirlenir.
(a) Bir İşverenin İşyerlerindeki Çalışmalar
İşçinin kıdemi, sözleşmenin devam etmiş veya aralıklarla yeniden yapılmış olmasına
bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştığı toplam göz önüne alınarak
hesaplanır. Bu işyerlerinin farklı işkollarında faaliyet gösteriyor olması veya işçinin bu
işyerlerinde değişik işler yapmış olmasının bir önemi yoktur. Hatta işçinin ödünç işçi olarak bir
başkasının işyerinde çalıştığı süre de kıdem süresine dâhildir. Ancak işçinin işyerinde daha önce
çırak, stajyer veya memur olarak çalıştığı süreler kıdem süresine eklenmez.
İşçinin aynı işverene ait işyerinde aralıklı çalışması hâlinde, işçinin önceki çalışma
süreleri kıdem tazminatına hak kazandırmayan hâllerden biri ile sona ermiş olsa da işçinin
kıdem tazminatı tüm kıdem süresi esas alınmak suretiyle hesaplanır.
İşçinin, kıdem tazminatını alarak işten ayrılması, sonra yine aynı işverenin aynı veya
farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması ve tekrar kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, kıdem tazminatını aldığı ilk kıdem süresi, daha sonraki
kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Zira İş Kanunu aynı dönem için bir defadan
fazla kıdem tazminatı ödenmeyeceğini hükme bağlamıştır (1475İş K.14/8).
İşçinin aynı şirketler topluluğuna bağlı şirketlerde çalıştığı süreler ise kıdem süresinin
belirlenmesinde bütün olarak değerlendirilemez.
(b) İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Çalışması Hâlinde Kıdem
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İşçinin Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu veya yalnız Sosyal
Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak aynı veya değişik kamu kuruluşlarında geçen iş süreleri
birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatı hesaplanabilir. Bunun için;
 İşçi, iş sözleşmesini yaşlılık veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak
amacıyla feshetmiş olmalıdır. Bir diğer deyişle, işçinin Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre; T.C.
Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanunu’na
bağlı olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen iş sürelerinin birleştirilmesi
suretiyle yaşlılık veya malullük aylığına veya toptan ödemeye hak kazanmış ve bu amaçla iş
sözleşmesini feshetmiş olması gerekir.
 Kamu kuruluşlarında işçinin daha önceki iş ilişkisinin kıdem tazminatı
gerektirmeyecek şekilde sona ermemiş bulunmalıdır.
Bu durumda işçinin değişik kamu kuruluşlarında geçirdiği sürelerin toplamı üzerinden
son kamu kuruluşunca kıdem tazminatı ödenir.
(c) İşyerinin Devrinde Kıdem
İşyerinin devri veya intikalinde işçinin kıdemi, iki işverenin yanında geçen çalışma
sürelerinin toplamı üzerinden belirlenir. İşçinin eski ve yeni işverene bağlı olarak çalıştığı
sürelerin toplanabilmesi için, iş sözleşmesinin devir sırasında devam etmiş olması gerekir.
Devirden önce eski işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen işçi, yeni işveren tarafından işe
alınmış olsa bile çalışma süreleri toplanmaz.
İşyerinin devri hâlinde, kıdem tazminatından hangi işverenin sorumlu olacağına gelince;
devre kadar işlemiş olan kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak devreden
işverenin sorumluluğu işçiyi çalıştırdıkları süre ve devir esnasındaki ücret seviyesi ile sınırlıdır;
tazminatın tümü için devreden işverene başvurulmaz. Kıdem tazminatının tamamını işçinin tüm
kıdem süresi ve son ücreti üzerinden ödeyen devralan işveren, çalıştırdığı süre ve devir
sırasındaki ücret esas alınarak bulunacak tutar için eski işverene rücu edebilir.
(d) Mevsimlik İşlerde Kıdem
Mevsimlik işler yahut kampanya işleri için yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinde,
çalışmadığı dönemlerde işçinin sözleşmesi askıdadır. İşveren, mevsim / kampanya sonunda
işçiyi yeniden çağırmayacağını bildirirse, iş sözleşmesi mevsim / kampanya bittiğinde sona
erer; bildirimde bulunulmamışsa, sözleşme yeni mevsim başına kadar askıdadır. Yeni mevsim
/ kampanya başladığında işçi çağrılmazsa iş sözleşmesi diğer işçilerin çağrıldığı tarihte
işverence feshedilmiş kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yargıtay’ın bu
hâllerde sadece çalışılan sürelerin toplamı üzerinden kıdemin hesaplanacağı görüşü,
Kanun’daki “sözleşmenin devamı süresince geçen…” ifadesiyle çelişmektedir.
(e) Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışan İşçinin Kıdemi
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Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi de tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi gibi
fiilen çalışmaya başladığı günden sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar geçen süreye göre
tazminata hak kazanır. Haftanın bazı günlerinde çalışmış olmasa da kıdemi sözleşme süresine
göre hesaplanır, çalıştığı günler toplamına göre hesaplanır. Aynı prensip, çağrı üzerine çalışma
için de geçerlidir. Aynı dönemde değişik işverenlerle kısmi süreli sözleşmelerle çalışanlar, bu
işverenlerden ayrı ayrı kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.
b) Kıdem Tazminatının Miktarı
Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi işe başladığı günden başlayarak sözleşmenin
devamı süresince her geçen tam yıl için otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı alır. Bir
yıldan artan süreler için de “kıstelyevm” aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Otuz günlük süre,
iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir; ancak yıllık tutarı tavanı aşamaz.
(1) Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Özellikleri
 Son ücrettir: İşçinin ücretinde son bir yıl içinde değişiklik yapıldığı takdirde,
tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücret
aynı süre içinde çalışılan günlere bölünerek bulunur. Ücretin sabit olmadığı (parça başı, akort,
götürü ve yüzde usulü gibi) hâllerde, son bir yıllık süre içinde ödenen ücret, o süre içinde
çalışılan günlere bölünerek hesaplanan ortalama ücret, kıdem tazminatının hesabında esas
alınır.


Brüt ücrettir: Vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücrettir.

 Giydirilmiş ücrettir: Kıdem tazminatı hesabında geniş anlamda ücret esas alınır. İş
karşılığı ödenen ücretten başka süreklilik arz eden para ve para ile ölçülebilen, kanundan ve
sözleşmeden doğan ikramiye, prim, yakacak, gıda, giyim, aile çocuk, konut yardımı gibi
çıkarlar da kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulur. Ancak İSG
harcamaları ve kişisel koruyucu malzemelerin ücretleri dikkate alınmaz.
(2) Kıdem Tazminatı Tavanı
Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatının bir yıllık
miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memur olan Başbakanlık
Müsteşarına, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir iş yılı için ödenecek en çok
emeklilik ikramiyesini geçemez.
4857 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatı tavanının aşılmasının yaptırımını
düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 98. maddesini yürürlükten kaldırmasından sonra, üst
sınırla ilgili düzenlemenin mutlak emredici olmaktan çıktığı savunulmuş ancak Yargıtay
düzenlemenin hâlâ mutlak emredici niteliğini koruduğu görüşünü sürdürmüştür.
c) Kıdem Tazminatında Zamanaşımı, Vergilendirilmesi ve Gecikme Faizi
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Kıdem tazminatı, on yıllık zamanaşımı süresine tabidir (TBK m.146). Zamanaşımı
süresinin başlangıcı, kıdem tazminatına hak kazanılan tarihtir.
İş Kanunu hükümlerine göre hesap edilen kıdem tazminatı gelir vergisinden muaftır.
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davada, gecikme süresi
için mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilir. Kıdem tazminatına uygulanacak faizin
başlangıcı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir.
V. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI
A. İşçinin Borçları
1. İş Görme Borcu
İş sözleşmesinin kurucu unsurlarından olan iş, işçi tarafından yerine getirilir ve bu borca
aykırılık sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi hakkı verir. Borcun hiç ya da gereği gibi
yerine getirilmemesinde bir kusuru olmadığı takdirde işçi doğacak zarardan sorumludur. İfa
borcu bilfiil çalışmak yanında Kanunda gösterilen hâllerde çalışmadan da yerine getirmiş olur
(İş Kanunu m. 55).
a) Bizzat İfa Borcu
İşçi iş sözleşmesinin konusunu bizzat kendisi yerine getirmelidir. İfa yardımcısı
kullanamayacağı gibi başkasına da devredemez, miras yoluyla mirasçılarına da geçmez. Kural
olarak, buna karşılık işveren de iş görme borcunu yerine getirilmesinin işçiden şahsen
istemelidir; ancak işyeri devri, iş sözleşmesinin devri, geçici iş ilişkisi buna istisna oluşturur. İş
sözleşmesinin konusu olan işin nasıl belirleneceği taraflara bırakılmıştır. Yapılacak iş, iş
sözleşmesiyle ayrıntılı olarak belirlenebileceği gibi, toplu iş sözleşmeleri, işyeri iç
yönetmelikleri, iş yeri uygulamaları, insan kaynakları uygulamaları yoluyla da tespit edilebilir;
iş yerinde yapılan norm kadro uygulamaları, yapılan yönetim şeması da yapılacak işin
kapsamını ve ne olduğunu belirlemeye yarar.
İşçi sözleşmenin konusu olan iş yanında ancak duruma uygun ilave işleri yapmak
zorundadır; çalışma koşullarını esaslı bir tarzda değiştiren ağır ve sürekli ilave işleri yapmak
zorunda değildir. Bu tür işler yapması kendinden istendiği zaman bunu kabul etmek istemeyen
işçinin herhangi bir şey yapması gerekmez; işveren esaslı değişiklik içeren talebini yazılı olarak
bildirdiğinde işçi buna altı işgünü içinde olumlu cevap vermediği takdirde, değişiklik önerisi
reddedilmiş sayılır. Bu durumda işveren, değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını yahut fesih
için bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak suretiyle ve bildirim sürelerine
uyarak iş sözleşmesini feshedebilir. Taraflar anlaşmak suretiyle iş sözleşmesinin konusunu her
zaman değiştirebilirler.
İş sözleşmeleri işverene çalışma şartlarını tek yanlı değiştirme imkânı veriyorsa işveren
bu yetkisini iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanmak zorundadır.
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İşçinin işini ifa edeceği zaman ve yer de sözleşmelerle belirlenir. İşveren tarafından
yönetim yetkisi kapsamında, ancak esaslı değişiklik oluşturmayacak biçimde değişiklikler
yapılabilir. Vardiya düzenine geçme, işverene ait işyerleri arasında nakil işlemleri işçinin rızası
ile yapılabilir.
b) Özen Borcu
İş sözleşmesinin konusu olan işin ifası sırasında işçi, sahip olduğu yetenekleri mesleki
tecrübeyi, kişisel özellikleri kullanıp tüm dikkatiyle çalışmalıdır. Gösterilecek özenin derecesi
ile ilgili objektif bir kriter bulunmamaktadır; her somut olayda, işin tehlikesi, uzmanlık ve
eğitim gerektirip gerektirmediği, işçinin bilinen ya da bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri
dikkate alınarak değerlendirilir. İfa borcuna aykırılık işçinin verdiği zararlardan sorumlu
olmasını gerektirir. Özen borcuna aykırı biçimde, işçinin kendi isteğiyle veya savsaması sonucu
iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin araç gereç ve malzemelerini, makine ve tesisatını
30 günlük ücreti ile ödeyemeyeceği büyüklükte bir zarara uğratması işveren bakımından
sözleşmenin haklı nedenlerle feshine imkân verir.
2. Sadakat Borcu
İşçi, işverenin ve işletmenin meşru menfaatlerini korumak, onlara zarar verebilecek
davranışlardan kaçınmak zorundadır. Dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde işçi, yangın
tehlikesini önlemek, arızayı bildirmek, gerektiğinde fazla çalışma yapmak gibi birtakım aktif
davranışlarda bulunmak; diğer yanda işyerine, işletmeye işverene zarar veren davranışlardan
kaçınmak, işletmeyi korumak borcu altındadır; güveni kötüye kullanmamak, meslek sırlarını
açıklamamak, hırsızlık yapmamak gibi.
Sadakat borcunun daha kapsamlı ve özel bir türü rekabet etmeme borcudur. İş ilişkisi
devam ederken işçi ücret karşılığında başka bir (bilhassa rakip) işverene iş yapamaz, doğrudan
ya da dolaylı biçimde kendi işvereni ile rekabet edemez. İş sözleşmesi sona erdikten sonra bu
borcun devamı istendiği takdirde, ya iş sözleşmesine “rekabet yasağı kaydı” konmalıdır ya da
ayrı bir rekabet yasağı sözleşmesi yapılmalıdır.
3. Emir ve Talimatlara Uyma Borcu
Işı sözleşmesinin içeriği ve çalışma şartları, işverenin yönetim hakkına dayanarak
vereceği emir ve talimatlara göre belirlenir. İşin görülmesine, işyeri düzenine ve iş güvenliğine
ilişkin talimat verme etkisi olan işveren bu yetkisini kanunlara, iş sözleşmelerine, ahlak ve
iyiniyet kurallarına, kişilik haklarına uygun olarak kullanmak zorundadır; bunlara aykırı emir
ve talimatların yerine getirilmesi beklenemez. Kanunlara, suç sayılan kurallara aykırı talimatlar
sebebiyle çalışan cezai ve hukuki sorumluluktan kurtulamaz.
İşverenin, işin yürütümü ve işçilerin iş ve işyeri ile ilgili davranışlarını belirleme
yetkisine yönetim hakkı denir. İşveren bu yetkisini doğrudan ya da işveren vekilleri aracılığıyla
kullanabilir. Hukuka uygun işveren veya yetkili işveren vekillerinin emir ve talimatlarının
yerine getirilmemesi, disiplin hükümlerinin uygulanmasına, hatta sözleşmenin feshedilmesine
yol açabilir (İş Kanunu m. 25/II, g).
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B. İşverenin Borçları
1. Ücret Ödeme Borcu
a) Ücret Kavramı
İşçinin çalışma borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur ve iş sözleşmesinin
kurucu unsurlarındandır. İş Kanunu’na göre (m.32) ücret, “bir kimseye iş karşılığında işveren
veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır”.
Para ile ödenmesi zorunlu olan ücret asıl iş karşılığı verilecek ücrettir, ücret eklerinin
ayni olarak ödenmesine bir engel yoktur. İş karşılığı yapılan ödemelere asıl ücret; işçiyi koruma
amacıyla veya sosyal gerekçelerle, kanun ve sözleşme gereği değişik adlarla yapılan ödemelere
ücret ekleri (sosyal ücret) diyoruz. Ücret ekleri geniş anlamda ücrete dâhildir ve kanunda ücret
eklerinin açıkça belirtilmesi durumunda bu eklerin de dikkate alınması gerekir; ihbar, kötüniyet
ve kıdem tazminatı, giydirilmiş ücrete göre hesaplanır.
İkramiye
İşçinin daha iyi ve disiplinli çalışmasını ödüllendirme amacıyla yahut bazı özel
nedenlerle yapılan ödemelerdir. İş sözleşmeleri yahut işyeri uygulaması olarak ödenebileceği
gibi kanundan da kaynaklanabilir. 6772 sayılı Kanun’a göre kamu işyerlerinde bir yılda en çok
dört aylık ücret tutarında ikramiye ödemesi yapılabilir.
Prim
Amacı işçiyi gerçekleşen bir başarısından dolayı ödüllendirmektir; üretimde artış,
kalitenin yükselmesi, maliyetlerin düşürülmesi gibi nedenleri dayanacağı gibi işverence tek
yanlı olarak da ödenebilir.
Provizyon Ücreti
Pazarlama işlerinde olduğu gibi, işçinin işverene sağladığı menfaat üzerinden yüzde
veya sayı olarak belirli bir karşılık ödenmesidir. Zaman esasına göre ödenen ücretin bir eki
olabileceği gibi, komisyon ücreti, asıl ücret olarak da kararlaştırılabilir.
Kârdan Pay Alma
Sözleşmeyle açıkça kararlaştırıldığı hâllerde işçilerin bir kısmı yahut tümü, belirli bir
dönem sonunda ulaştığı kârdan pay isteyebilir. Bunun için işletmenin kâr ettiği ve kârın miktarı
kesinleşmiş olmalıdır. Kârdan pay verme, ancak ücret eki olabilir.
B) Ücret Ödeme Dönemi ve Belirlenme Yöntemleri
(1) Zaman Esasına Göre Ücret
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Ücret zaman esasına göre saat, gün, hafta, ay gibi belirli süreler esas alınarak
hesaplanması kararlaştırılabilir. Zaman esasına göre ücret kararlaştırıldığında bu süre içinde
emeğini işverenin istifadesine sunması, onun emir ve otoritesi altında bulunması yeterlidir;
işçinin çalıştırılması, bir işin gerçekleştirilmesi zorunluluğu yoktur. Bu sürede haklı bir nedenle,
bir mazeretle yahut izinli olarak işte çalışamadığı hâlde işçiye ücreti tam ödenir. Aylık ücret
alan işçilere ayrıca hafta tatili ulusal bayram ve genel tatil günü ücreti ödenmez. Hastalığı
sebebiyle çalışamayan işçinin ücretinden, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği
indirilir.
(2) Verime Göre Ücret
İşçinin ücreti, yaptığı iş, üretim miktarı dikkate alınarak ödenebilir. Götürü veya parça
başı ücrette olduğu üzere, işçinin üretimi ne kadar sürede yaptığına bakılmaz. Birim zamanda
daha yüksek gelir sağlamak amacıyla işçi tarafından, üretimi arttırma imkânı verdiği için
işletmecilik bakımından tercih edilebilen verime göre ücret yöntemi, zaman esasına göre ücretle
karma olarak uygulanması da mümkündür (Garanti edilen ücret+prim gibi).
(3) Yüzde Usulü Ücret
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi bazı işyerlerinde ücretin yüzde usulü ödenmesi
kararlaştırılabilir. Müşteriler tarafından işverene bırakılan yahut onun kontrolü altında toplanan
paralar, işyerinde çalışan tüm işçilere Yönetmelik hükümlerine göre dağıtılmak zorundadır.
İşveren bu paraların işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür. Yüzde usulü ücret ve
zaman esasına göre ücret yöntemin birlikte uygulanabilir.
c) Ücretin Miktarı
Ücretin miktarı taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. İş sözleşmesi dışında toplu iş
sözleşmesi de ücreti belirleme yöntemlerinden birisidir. Sözleşmede ücretle ilgili bir hüküm
olmaması durumunda işveren asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle
yükümlüdür.
Ücret belirlenirken eşit ya da aynı değerde iş için eşit ücret ödenir; cinsiyet nedeniyle
daha düşük ücret kararlaştırılmaz.
D) Asgari Ücret
Ücretle ilgili tek yasal sınırlama asgari ücrettir. Asgari Ücret Yönetmeliği’ndeki
tanımına göre asgari ücret; “bir çalışma günü karşılığında işçiye gıda, konut, giyim, sağlık,
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya
yetecek ücrettir”. Asgari ücret en geç iki yılda bir, asgari ücret komisyonu tarafından belirlenir.
Yalnız iş kanuna tabi işçiler değil, diğer kanunlara tabi olarak iş sözleşmesi ile çalışanlar da
asgari ücret kapsamındadır. Asgari ücret, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere göre
belirlenir. Kısmi süreli sözleşme ile çalışanlar çalışma süreleri ile orantılı olarak asgari ücret
alırlar. Asgari ücretin altında belirlenen ya da zamanla bu ücretin altında kalan (sözleşme ile
kararlaştırılmış) ücretin yerini yasal asgari ücret alır.
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e) Ücretin Ödenmesi
Ücret Türk lirası ile ödenir miktarı yabancı bir para cinsinden kararlaştırılmış olsa bile
ödeme günündeki Türk parası karşılığında ödeme yapan işveren borcundan kurtulmuş olur.
Ücret para dışında senet çek yahut başka bir ödeme aracı ile ödenemez ancak ücret ekleri para
dışında (gıda yardımı yahut iş yerinde yemek verilmesi gibi) ayni olarak da ödenebilir.
Ücret ve ücret ekleri kural olarak işyerinde veya işçi adına açılan bir banka hesabına
ödenir kayıt dışılığı önlemek amacıyla yapılan yasal düzenleme ile iş ve çalıştırdığı işçi sayısı
en az beş olan işverenler ücreti banka aracılığı ile ödemek zorundadır. İşçi ücretleri kural olarak
işin yapılmasından sonra ve en geç ayda bir ödenir. Sözleşmelerle bu dönem bir haftaya kadar
indirilebilir.
Ücretin mesai günlerinde, ay sonunda; ayın son günü tatil ise tatili izleyen ilk iş gününde
ödenmesi gerekir. Ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde zorlayıcı bir sebep olmaksızın
ödenmeyen işçi çalışmaktan kaçınabilir. Kişisel kararları sonucu çalışmaktan kaçınanların
sayısı toplu bir nitelik kazansa bile bu davranış hak grevi olarak nitelenemez; bu nedenle
sözleşmeleri feshedilemez, onların işi diğer çalışanlara yaptırılamaz. Ayrıca idari para cezası
vardır.
Ücretin zamanında ödenmemesi hâlinde açılan davalarda işveren mevduata uygulanan
en yüksek faiz oranında temerrüt faizi öder; ancak toplu iş sözleşmeleri ile kararlaştırılmış ücret
için bu oran, işletme kredisi faizi olarak uygulanır.
Ücretin kanuna ve sözleşmelere göre hesaplanmaması yahut zamanında ödenmemesinin
bir diğer yaptırımı işçinin haklı nedenlerle sözleşmeyi feshedebilmesi (İş K. m.24) ve kıdem
tazminatı isteyebilmesidir.
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
2. İşçiyi Gözetme / Koruma Borcu
İşçi ve işveren arasında bağımlılık ve kişisel ilişki kurulması taraflara ana borçlar
dışında başka yükümlülükler de getirmektedir. İşçinin sadakat borcuna karşılık işverenin de
işçiyi gözetme borcu vardır. İşçiyi gözetme borcu, işverenin işçiye zarar verebilecek
davranışlardan kaçınması çıkarlarını koruması demektir. İçeriği dürüstlük ve iyiniyet kuralına
göre doldurulacak bu borç, işçinin kişiliğinin, sağlığının, mesleki çıkarlarının ve mal varlığının
korunmasını gerektirir. İşveren, işçiye karşı davranışlarında, işyerinin ve işin sevk ve idaresinde
işçiyi her türlü (cinsel, psikolojik) tacizden korumak, işyerinde ona zarar verebilecek tehlikelere
karşı gerekli önlemleri eksiksiz almak zorundadır.
İş ilişkisi dolayısıyla elde edilen işçiye ait kişisel bilgiler ancak işle ilgili olduğu takdirde
ve derecede kullanılabilir. Özlük dosyasında bulunan bilgi ve belgeler hukuka aykırı biçimde
olarak kullanılamaz veya paylaşılamaz.
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İşçiyi gözetme borcu karşımıza en somut ve geniş biçimde iş sağlığı ve güvenliğini
sağlama yükümü olarak çıkar. Tüm işgörenlere karşı geçerli bu yükümlülük 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. “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) İşyerinde 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 (m.4).
Şahsen tüm tedbirleri almak zorunda olan işverenin hukuki sorumluluğu, işyeri
dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması durumunda dahi devam eder.
Çalışanların kusurlu olması da işvereni sorumluluktan kurtarmaz.
İşçiyi gözetme borcuna aykırılık sonucu işçinin hayatını kaybetmesi, yaralanması, acı
çekmesi, kişilik haklarının ihlali nedeniyle doğan zararlardan işveren sorumlu olup ayrıca cezai
sorumluluk da terettüp eder. Zararların bir bölümü SGK tarafından tazmin edilmekle birlikte
asıl sorumluluk işverene ait olduğu için, Kurum tarafından ödenmeyen zararlar için maddi ve
manevi tazminat yükümü olduğu gibi kusurlu hareketleri nedeniyle Kurumun rücu imkânı da
vardır.
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine aykırılık yüzünden ciddi ve yakın tehlike ile karşı
karşıya kalan çalışanlar, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer
hakları saklıdır (m.13).
İşçiyi koruma borcuna aykırı davranışlar nedeniyle işçinin sözleşmeyi haklı sebeple
bozma yetkisi de bulunmaktadır (m.24/I-a ve b, m.24/II-d).
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

3. Eşit Davranma Borcu
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İşveren, aynı işletmede çalışanlar arasında haklı ve objektif nedenlere dayanmayan
farklı uygulamalar yapamaz. Anayasa’daki genel ayrımcılık yasağı, iş ilişkisinde de geçerlidir
ve dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayrımcılık hukuka aykırıdır.
İş Kanunu, esaslı sebepler olmadıkça farklı türde sözleşmelerle çalışan işçiler arasında
çalışma şartları bakımından farklı işlem yapılmasını yasakladığı gibi (m.5, 12, 13), cinsiyet
farklılığı yahut annelik fonksiyonları sebebiyle ayrımcılığı da yasaklamıştır. “İşveren, biyolojik
veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin
yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz (m.5).
“Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz”.
İş ilişkisi devam ederken yaptığı işlemlerde veya sözleşmenin sona ermesinde
yukarıdaki ilkelere aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir
tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesine göre sendikal ayrımcılık nedeniyle açılacak davada
tazminat bir yıllık ücretten az olmayacaktır. Sendikal tazminata karar verildiğinde işe iade
kararı verilen işçi işe başlatılmadığı takdirde ayrıca iş güvencesi tazminatı alamayacaktır
(m.25/5).
Ayrımcılık yasağına aykırı davranıldığını işçi ispat etmelidir. “Ancak, işçi bir ihlalin
varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir
ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.”

12.3. İşin Düzenlenmesi
I. ÇALIŞMA SÜRELERİ
Çalışma süresi işçinin içinde geçirdiği süredir. İşçinin iş sözleşmesinin konusu olan işi
fiilen yaptığı süreler yanında, işverenin emir ve talimatı altında geçirdiği süreler de onun iş
süresinden sayılır. İşverenin kontrolü altında ve iş yapmaya hazır beklediği süreler iş süresidir.
İş Kanunu’nun 66. maddesinde belirtilen süreler işçinin günlük çalışma sürelerine dâhildir.
Bunlar;
Madenlerde, taşocaklarında, yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin
kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden
çıkmaları için gereken süreler,


İşçilerin işveren tarafından işyeri dışında bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri hâlinde yolda geçen süreler,
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İşçinin işini ifa ederken ve her an iş görmeye hazır bir hâlde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,


İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren tarafından işyeri
dışında meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler,




Çocuk emziren kadın işçilere verilen günlük toplam 1,5 saatlik izinler,

Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili
gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp
getirilmeleri esnasında geçen süreler.


(İşin niteliğinden doğmayıp işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.)
A. Normal Çalışma Süresi
İş Kanunu haftalık ve günlük çalışma süreleri ile ilgili bir üst sınır belirtmiştir. Haftalık
çalışma süresi genel olarak 45 saat olup bazı işlerde işçinin korunması için kısaltılmıştır. Yer
altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok
otuz yedi buçuk saattir. Bazı işlerde sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha
az çalışılmasına izin verilmektedir.
Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmadığı ve kanunla sınırlanmadığı hâllerde haftalık
çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır. Bazı işlerde haftalık
çalışma süresinin iş günlerine eşit dağıtılması mümkün değildir (Bkz. Haftalık İş Günlerine
Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği) .
Cumartesi günü çalışıldığı takdirde, bu günün süresi 45 saatten düşülerek kalan süre
beşe bölünür.
1. Çalışma Sürelerinde Esneklik
4857 sayılı İş Kanunu’nun önemli yeniliklerinden biri, çalışma sürelerinde getirdiği
esnekliktir. Günlük çalışma süresi (fazla çalışma dâhil) en çok on bir saattir; Tarafların
anlaşması ile haftalık normal çalışma süresini de aşmadan, her bir işçi için haftanın çalışılan
günlerinde farklı şekilde kararlaştırılabilir. Her bir işçinin farklı dönemlerde farklı sürelerde
çalışması da mümkündür.
2. Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme
Bir işçi haftada altı gün ve günde on bir saate kadar (66 saat) çalıştırılabilir; bunun
normal çalışma olabilmesi için diğer haftalar daha az çalıştırılması gerekir. Çalışma sürelerinin
farklılaştırıldığı hâllerde, işçinin iki aylık süre içindeki çalışmalarının haftalık ortalaması
normal haftalık çalışma süresini aşmayacak biçimde dağıtılmasına denkleştirme denir.
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Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört (turizm sektöründe ve Yönetmelikte belirtilen
ulaştırma araçlarında altı) aya kadar artırılabilir.
B. Fazla Çalışma Türleri
Haftalık normal çalışma sürelerinin üzerinde yapılan çalışmalar, fazla çalışmadır.
İşyerinde uygulanan çalışma süresinin sözleşmelerle azaltıldığı hâllerde bu sürenin üzerine
çıkılması hâlinde de işçi fazladan çalışmış olur. İş Kanunu, bu iki tür haftalık çalışma süresinin
üzerindeki çalışmaları ikiye ayırmakta; sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma süresini aşan
çalışmaları “fazla sürelerle çalışma”, kanuni 45 saati aşan çalışmaları da “fazla çalışma” olarak
adlandırmaktadır.
Fazla çalışma, çalışmanın hangi gerekçelerle yapıldığına bağlı olarak genel sebeplerle
(olağan) fazla çalışma, zorunlu sebeplerle ve olağanüstü sebeplerle fazla çalışma şeklinde
sınıflandırılmaktadır.
Olağan fazla çalışma, işin gereği olarak, üretimin artırılması gibi sebeplerle yapılır ve
kural olarak işçinin kabul etmesine bağlıdır: bu rıza, iş sözleşmeleri ile alınır ve her yılbaşında
yeniden yazılı bir belge alınarak işçi özlük dosyasına konulur. Hukuka uygun bir olağan fazla
çalışma için, işverenin teklifi, işçinin rızası, yasal sınırlamalara uyma ve ücretlendirme
koşullarına uyulması gerekir. Yasaya göre, bir işçiye en çok bir günde üç saat, bir yılda ise 270
saat olağan fazla çalışma yaptırılabilir.
İşyerinde mücbir sebeplerin ortaya çıkması hâlinde, gerek bir arıza sırasında ve gerek
bir arıza ihtimalinde makineler veya araç ve gereç için acilen bakım-onarım yapılması gereken
hâllerde; işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilere fazla
çalışma yaptırılabilir. Bu hâllerde zorunlu olarak fazla çalışma yapan işçilere uygun (en az on
bir saat) bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.
Olağanüstü hâllerde fazla çalışma ise, “seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak
şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde yapılır. İhtiyaç duyulan işlerde ve
ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma
gücüne çıkarabilir.
Olağan fazla çalışma dışındaki fazla çalışma türlerinde işçinin rızası aranmaz, bu süreler
270 saatlik yıllık azami süreden sayılmaz ve günlük 3 saatlik kısıtlama geçerli değildir.
1. Fazla Çalışmanın Karşılığı
Normal çalışma süresi üzerinde çalışmanın işçiyi daha çok yorduğu göz önünde
tutularak bu sürelerin karşılığı ödenecek ücretin arttırılması esası kabul edilmiştir ve yasayla en
düşük artış oranları belirlenmiştir. Bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle arttırılmadığı takdirde,
fazla çalışma yapılan her saat için işçinin ücreti en az %50, fazla sürelerle çalışma için %25
yükseltilerek ödenir. Yer altı maden işlerinde fazla çalışma yaptırılabilen hâllerde ücretleri en
az bir kat arttırılması zorunludur.
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Bu süreler için işçi isterse ve fazla çalışmanın yapılmasından (ve denkleştirme
uygulanmışsa denkleştirme süresinin dolduğu tarihten) itibaren altı ay içinde serbest zaman
kullanabilir. Serbest zaman için de aynı oranlarda artış yapılır.
“Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan
süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.”
2. Fazla Çalışma Yasakları
Kanun, fazla çalışma yapılabilecek işleri ve kendisine fazla çalışma yaptırılabilecek
işçileri sınırlamıştır.


Gece çalışmasında,



Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken

işlerde,
 Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su
altında yapılanlarında fazla çalışma yapılamaz.
Benzer şekilde;


18 yaşını doldurmamış işçiler,

 Sözleşmelerle önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile
sağlıklarının elvermediği bir doktor raporu ile belgelenen işçiler,


Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,



Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler için de fazla çalışma yasakları

vardır.
Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere olağan fazla çalışma yaptırılamaz.
II. DİNLENME HAKKI VE ÜCRETLİ İZİNLER
A. Dinlenme Hakkının Vazgeçilmezliği
Dinlenme, iş hukukunun temel ilkelerinden işçinin korunmasının en önemli
araçlarından birisidir ve bir temel hak olarak Anayasa’da yer almaktadır. Yasa ile düzenlenmesi
istenen bu hakkın ayrıntılarını göstermek üzere çıkarılan düzenlemelerin bir kısmı ilk iş
kanunundan dahi eskidir ve Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanır (Hafta Tatili Kanunu,
1924). Dinlenme hakkına ilişkin düzenlemeler nispi emredici niteliktedir ve bu nevi hükümlerin
sözleşmelerle ancak çalışanlar lehine değiştirilebilmesi mümkündür. Hayata geçirilmesi ise bir
işveren yükümüdür; işçinin korunması borcunun bir gereği olduğu kadar işletmenin yararları
bakımından da dinlenme hakkına riayet edilmesi bir zorunluluktur. Dinlenme haklarına dair
yasa hükümleri bir talep olmaksızın uygulanmalı, hatta işçinin aksi yöndeki talepleri dikkate
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alınmamalıdır. Gelir ve geçim kaygısıyla dinlenme yerine çalışmayı tercih etmesi hâlinde,
bunun, işçinin gerçek iradesini yansıttığını kabul etmek zordur. Dinlenme hakkı vazgeçilmez,
feragat edilmez, devredilmez bir hak olarak kabul edilmiştir.
Yasa da işverenin izinleri kullandırmasından söz etmekte, kullandırmayan veya eksik
kullandıran işverene idari para cezaları öngörmektedir.
1. Ara Dinlenmesi
Günlük çalışma süresinin uzunluğuna bağlı olarak doğacak ihtiyaçları gidermek ve kısa
bir dinlenme imkânı vermek için Kanun, günlük çalışmanın ortalama bir zamanında “o yerin
gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle” işçilere;


Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,



Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar süreli işlerde yarım saat,



Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi hakkı verilmiştir.

Kanundaki ara dinlenmesi süreleri asgari olup aralıksız verilir ancak işin niteliği göz
önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Özellikle işveren tarafından
yemek verilen işyerlerinin fiziki imkânları göz önünde tutularak, ara dinlenmelerinin işçilere
değişik saatlerde kullandırılması mümkündür.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ancak sözleşmelerle, ara dinlenmesi
dışında işçilere verilen çay/sigara molalarının çalışma sürelerine dâhil olacağı
kararlaştırılabilmektedir.
2. Hafta Tatili
İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde kanuni veya akdi haftalık çalışma süreleri
kadar çalışmış olmaları hâlinde, izleyen yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az
yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Pazar günü çalışılan işyerlerinde bu tatilin hafta
içinde bir gün verilmesi kararlaştırılabilir. Hafta tatiline hak kazanabilmesi için tatil öncesinde
işçinin fiili çalışma süreleri yanında Kanunda belirtilen izin dönemleri de çalışılmış olarak
kabul edilir:
 Çalışmadığı hâlde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret
ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,


Ek 2’nci maddede sayılan doğum, ölüm, evlenme ve bakım izni süreleri,



Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle



Hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
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 Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işveren tarafından çalışmanın tatil
edildiği günler
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün
ücreti tam olarak ödenir. Yüzde usulü ücret ödendiği hâllerde hafta tatili ücreti, toplanan
yüzdeler dışında, işverence ödenecektir. Hafta tatilinde çalıştırılması hâlinde işçiye bu günün
ücreti, fazla çalışma ücreti oranında artırılarak ödenmelidir.
İşyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren yahut işçinin işe
devamına engel zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, zorlayıcı sebeplerden ötürü
çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.
3. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet’in
ilan edildiği 29 Ekim (1,5 gün) ulusal bayram olarak kutlanır ve işçiler istisnalar dışında
çalıştırılmazlar. Kanunda sayılan günler 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz
günleri (birer gün), Ramazan (3,5 gün) ve Kurban (4,5 gün) Bayramları genel tatil günleridir
ve bu günlerde işçiler çalışmazlarsa ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca
çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
işverence işçiye ödenir.
4. Yıllık Ücretli İzin
Uzun süreli yorgunluklara karşı işçiye tanınan bir temel haktır. Toplumun ve işverenin
de bu hakkın kullanılmasında menfaati vardır; bu nedenle yıllık ücretli izin hakkından tarafların
anlaşmasıyla dahi ortadan kaldırılamaz, kısaltılamaz, vazgeçilemez yahut devredilemez.
a) Hak Kazanılması
Yıllık izin hakkı, niteliği itibarıyla bu izni gerektiren işlerde çalışanlara tanınmış bir hak
olup bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde Kanunun yıllık ücretli izinlere
ilişkin hükümleri uygulanmaz. Hak kazanılmasında sözleşme türünün bir önemi yoktur; belirsiz
veya belirli süreli, tam veya kısmi süreli (alt türleri dâhil) olmasına bakılmaksızın sürekli işlerde
çalışanlar, işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl
çalışmaları hâlinde yıllık ücretli izin hakkı doğar.
Bir yıllık bekleme süresinin hesabında, işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli
işyerlerinde çalıştıkları süreler ile aynı işyerinde ancak farklı işverenler yanında geçen süreler
birleştirilir. Bekleme süresinin dolduğu tarihte işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde
çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş
bulundukları süreler de hesaba katılır.
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“Bir yıllık süre içinde 55. maddede sayılan hâller dışındaki sebeplerle işçinin devamının
kesilmesi hâlinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin
izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına
aktarılır.”
Kamu kesiminde, aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin
işyerleri yıllık izin hakkı bakımından bir işletmeye ait sayılarak buralarda geçen toplam süre
göz önünde bulundurulur. Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde
çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate
alınarak hesaplanır.
Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Hâller
İşçinin fiili çalışması esas alınmakla birlikte, işverenin izin verdiği bazı çalışılmayan
sürelerin, işçinin sanki çalışmış gibi yorulduğu ve kanunlarla düzenlenen bazı dönemlerin de
bekleme süresine dâhil edildiğini görüyoruz.
 İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (İş
K. m. 25/I-(b) alt bendinde öngörülen süre),
 Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler (m.74. 6 aya
kadar ücretsiz izin süresi hariç),
 İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan
dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (90 günden fazlası sayılmaz),
 İşyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi
sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (yeniden işe başlaması şartıyla)
 İş K. m.66’da belirtilen günlük çalışmadan sayılan zamanlar,
 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
 Ek 2’nci maddede sayılan doğum, ölüm, evlenme izin süreleri,
 İşveren tarafından verilen diğer izinler,
 “Kısa çalışma” süreleri,
446

 Yıl içinde kullanılan yıllık ücretli izin süresi.
(1) Yıllık İzin Süreleri
İşçilere verilecek yıllık ücretli iznin süresi, iş ilişkisinin uzunluğuna bağlıdır. Bir yıl
doldurulmadan verilen izinler yıllık izin olarak kabul edilemez. Hizmet süresi,


Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,



Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,



On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak
uygulanır.
Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri
ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
b) Yıllık İznin Kullandırılması
Yıllık ücretli iznin kanun veya sözleşmelerle belirlenen sürelerle, hak edildiği yılı
izleyen yıl içinde ve sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur, işveren tarafından bölünemez.
Ancak tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde
kullanılabilir. Ne zaman kullanılabileceği konusunda taraflar anlaşmadıkları takdirde, işveren
yönetim yetkisine dayanarak, iş yoğunluğunu ve işçilerin taleplerini dikkate alarak
belirleyebilir. İşçi sayısı yüzü aşarsa işyerinde Yönetmelik hükümlerine göre bir izin kurulu
oluşturulur ve planlamayı kurul yapar. İzin kullanmak isteyen işçinin en az bir ay önceden yazılı
olarak işverene başvurması gerekir. İşin niteliğine göre, Nisan-Ekim ayları arasında işçilere
(tümüne veya bir kısmına) toplu izin verilebilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili
ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz, bu süreler yıllık izne eklenir.
Yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olanlara, talep etmeleri ve belgelemeleri koşulu ile işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol
izni vermek zorundadır.
İşveren, işçilere yıllık ücretli izinlerini kullandırdığını gösterir kayıtları tutmak
zorundadır. Sorumluluğu sadece kendi işçileriyle sınırlı değildir; alt işveren tarafından
çalıştırılan işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanıp kullanmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl
içinde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olduğu gibi, alt işveren de tutmak zorunda olduğu
izin kayıtlarının bir örneğini asıl işverene vermeye mecburdur.
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Yıllık izin döneminde işçinin bir işte çalışmayıp dinlenmesi amaçlanmıştır. İşçinin izin
süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, izin süresi için kendisine ödenen ücret
işveren tarafından geri alınabilir. Kendisine ait bir işte yahut yardımcı aile efradı olarak
çalışmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.
c) Yıllık İzin Ücreti
Ücretin işveren tarafından ödenerek işçinin dinlendirilmesi olan yıllık izinde işçi,
çalışmadığı hâlde iş sözleşmesinin konusu işi yapmış gibi ücret almaya hak kazanır. Bu ücret,
iş karşılığı ödenen asıl ücrettir; fazla çalışma ücreti, primler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar
yıllık izin ücreti hesabına katılmaz. Asıl ücretin belirlenme yöntemine göre işçinin bir günlük
ücreti hesaplanarak kaç gün izin hakkı varsa bu rakamla çarpılarak toplam izin ücreti bulunur.
Buna göre, saat esasına göre hesaplanıyorsa 7,5’la çarpılır; aylık maktu ücret ödeniyorsa 30’a
bölünür; parça başına ücret ödeniyorsa izne çıkacağı tarihten geriye doğru bir yıl içinde aldığı
asıl ücreti çalıştığı günlere bölünerek günlük ücreti hesaplanır. “Ancak, son bir yıl içinde işçi
ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı
tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren
tarafından ödenir.”
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
ayrıca ödenir. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde bildirim süresiyle ve birleştirerek kullanıyorsa- işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleriyle yıllık ücretli izin
süreleri iç içe giremez.
İşçinin bu dönemde dinlenebilmesi için izinli işçiye ücretinin izne başlamadan önce
peşin olarak ödemesi veya istediği miktarda avans verilmesi zorunludur. İş sözleşmesinin
herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, işçinin henüz kullanmadığı yıllık izin hakkı ücret
alacağına dönüşür. İzin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden
kendisine veya ölüm nedeniyle sona ermişse hak sahiplerine ödenir.
Yıllık izin ücretinde zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar ve
diğer ücret alacakları gibi 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Geç ödenmesi hâlinde kanuni faiz oranı
uygulanır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İş hukuku çalışanla onu çalıştıran arasındaki ilişkiyi konu alan bir hukuk dalı olarak çok
uzun bir geçmişe sahip olmakla beraber, modern iş hukuku Sanayi Devrimi’nin bir ürünüdür.
İş hukuku, bağımlı çalışanların korunması hukukudur ve “işçinin korunması ve işçi yararına
yorum” iş hukukunun temel ilkeleridir.
İş hukuku, anayasa, yasalar, idari düzenlemeler, yargı kararları ve uluslararası kaynaklar
gibi genel; bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, işyeri iç yönetmelikleri, işyeri uygulamaları gibi
özel kaynaklara dayanır.
İşçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. İşveren ise bu kimseleri
çalıştıran gerçek ya da tüzel kişiler olabileceği gibi tüzel kişiliği olmayan kamu kurumlarıdır.
İşin yapıldığı yerler işyeridir. İşin yürütümü bakımından işyerinden sayılan yerler ile işyerinin
araçları da işyerinden sayılmaktadır. Sadece yardımcı işlerde veya işletmecilik gereği asıl işin
bir bölümünde ve teknik nedenlerle başvurulabilecek alt işverenliğin sosyal sakıncalarını
ortadan kaldırmak için getirilen hukuki sınırlamalar da Kanun’da geniş yer tutmaktadır.
Çalışanı işçi, çalıştıranı işveren hâline getiren iş sözleşmesi iş hukukunun en temel
konusudur. Herhangi bir “işin görülmesi” için yapılan bu sözleşme, ekonomik değeri olan bu
iş karşılığında bir miktar “ücret” elde etmek için “bağımlı” bir şekilde emek arz ederek çalışma
unsurlarına dayanır. Bağımlılık, iş sözleşmesini diğer çalışma sözleşmelerinden ayıran en
önemli unsurdur. İş Kanunu, bazı sözleşme türlerini ayrıntılı olarak düzenlemiş ancak sözleşme
özgürlüğü tanıyarak taraflara diledikleri türde sözleşme yapma imkânı vermiştir. Yasa koyucu,
esnek çalışma biçimlerine yer vermekle birlikte, işçiyi sosyal ve ekonomik açıdan koruyucu
düzenlemelerle sözleşme özgürlüğünü sınırlamıştır.
Sosyal devlet anlayışının sonucu olarak, işverenlere birçok çalıştırma yükümü
getirilmiştir. Engelli ve eski hükümlü çalıştırılması, toplu işten çıkarma, askerlik, iş sağlığı ve
güvenliği gibi çok taraflı sorumlulukların olduğu bir alanda “sözleşme yapma mecburiyetleri”
vardır.
Kural olarak taraflar sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğüne sahiptirler. Sosyal
gerekçelerle bu hak kısıtlanmış, belirli özelliklere sahip işçilere “iş güvencesi” sağlanmıştır.
İş sözleşmesinden doğan ilk borç işçinin sözleşmeyle kararlaştırılan işi şahsen
yapmasıdır. İşçi işini tüm bilgi, tecrübe ve becerilerini kullanarak yapmalıdır. İş, belirlenen yer
ve zamanda, işverenin istediği biçimde ve talimatlarına uygun olarak ifa edilmelidir. İşveren
işçiden dürüst davranmasını bekler; işverenin ve işyerinin meşru menfaatlerini korumalı,
işverene rakip olmamalı sırlarını ifşa etmemelidir. İşçi, işin ve işyerinin yönetimi ile ilgili,
hukuka aykırı olmayan işveren emir ve talimatlarına, düzenlemelerine uymak zorundadır.
Ücret, iş sözleşmesinin asli unsurlarındandır; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücretin miktarını belirleme
bakımından taraflar serbesttir. Asgari ücret bunun emredici bir istisnasıdır. Ücret, işin
yapılmasından sonra ve en geç ayda bir ödenir; ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
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mücbir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görmekten kaçınabilir. İşverenin işçiye karşı gözetme
(koruma) borcu vardır. Bu borç, işçinin çıkarlarının koruması ve onun maddi ve manevi
varlığına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak demektir ve en kapsamlı yükümlülükleri,
iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcuna ilişkindir.
İşverenin eşit davranma borcu aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve
haklı olmayan sebeplere dayanarak farklı işlemde bulunmamaktır. Bu, mutlak bir eşitlik
değildir, eşit durumda olan kişiler için geçerlidir. İşveren yönetim hakkını kullanırken eşit
davranmak zorundadır. Ücretlerinin belirlenmesinde, iş sözleşmelerinin feshinde eşit işlem
yapma borcu mutlak değildir.
İş sözleşmesi, yapan tarafların tek yanlı irade açıklamasıyla bozulabileceği gibi, ölüm,
sürenin dolması, işin tamamlanması veya konusunun ortadan kalkması gibi sebeplerle
kendiliğinden, bazen de tarafların ortak iradesiyle sona ermektedir
Fesih, yetkisi kısıtlanabilir ancak tamamen kaldırılamaz. Taraflar kural olarak her
zaman süreli fesih bildiriminde bulunabilirler; sürenin hukuka aykırı kullandırılması ihbar
tazminatı gerektirir. İş güvencesine sahip işçiler için işveren işçinin kişiliğinden,
davranışlarından veya iş/işyeri/işletmeden doğan geçerli bir neden göstermeli ve fesih usulüne
uymalıdır. Aksi takdirde açılan davada mahkeme, işçiyi işine iade edeceği gibi, çalıştırılmasa
bile boşta geçen sürenin 4 aylık bölümünün ücretinin ödenmesine; işçiyi işe başlatmayan
işvereni 4-8 aylık bir tazminata mahkûm edecektir. Sözleşmeyi fesih hakkının kötüye
kullanılması hâlinde işveren ihbar tazminatının üç katı tutarında tazminat öder.
İş sözleşmesinin ağır biçimde ihlal edilmesi hâlinde ve ifanın katlanılamaz hâle gelmesi
durumunda bildirim önellerini beklemeden sözleşme feshedilebilir. Kanunda bu hâller üç ana
grupta toplanmıştır: Sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri
ile mücbir sebeplere örnekler her iki taraf için ayrı ayrı sayılmıştır.
Sözleşmenin sona ermesiyle tarafların iş sözleşmesinden kaynaklanan borçları ortadan
kalkar, borçlar muaccel hâle gelir. Sözleşmenin türüne ve nasıl sona erdiğine bağlı olarak bazı
tazminatlar ödenmesi gerekebilir.
İş sözleşmesi Kanunda öngörülen nedenlerle sona ermesi hâlinde işçiye kıdem tazminatı
ödenir. İşçi, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları yüzünden işten çıkarılması hâlinde
kıdem tazminatı alamayacağı gibi, ihbarlı fesih yaptığında, istisnaları dışında tazminat
ödenmez. İşçinin bir yıllık kıdem süresinin hesabında aynı işverenin bir veya farklı
işyerlerindeki çalışmalar, aralıklı sözleşmelerle geçen süreler, kamu işverenleri yanındaki
çalışma süreleri birleştirilir. Aynı dönem için iki kez tazminat olmaz. Her kıdem yılı için
yasayla belirlenen 30 günlük tazminatın miktarı sözleşmelerle artırılabilir ancak miktar olarak
yıllık tavan aşılamaz.
İşçinin işini yaptığı veya kanunun çalışılmış saydığı süreler iş süresidir. Çalışma
sürelerinin üst sınırı 45 saattir, mutlak emredicidir. Bölünmesi mümkün olan işlerde çalışma
süresi haftanın günlerine taraflarca serbestçe dağıtılabilir. Bir günde bir işçi 11 saate kadar
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çalıştırılabilir. Yoğunlaştırılmış iş haftası uygulandığında, iki aylık denkleştirme süresinde
haftalık 45 saat aşılmamışsa bu normal çalışmadır. Haftalık kanuni veya akdi çalışma süresinin
aşılması hâlinde fazla olağan çalışma vardır. İşçinin yazılı rızası ile gündüz çalışmalarında yılda
270 saati aşmayan fazla çalışma yapması istenebilir. “Fazla” çalışmanın karşılığı ister ücret
ister serbest zaman şeklinde olsun en az %50 artırılır.
İş Kanunu, günlük çalışmanın ortasında, haftalık çalışma süresi doldurulduğunda ve bir
yıllık çalışmanın sonunda, Anayasa’da belirtilen dinlenme hakkının kazanılmasını,
kullanılmasını ve ücretlendirilmesini düzenlemektedir. Bekleme süresinin hesabında çalışılmış
sayılan hâlleri, işveren ve işyeri değişikliğinde kıdemlerin birleştirilmesini ve yıllık izin
ücretinin hesabını değişik ücret belirleme yöntemlerine göre yapmayı bu dersimizde öğrendik.

451

Uygulamalar
Örnek Olay I:
1.1.2010 tarihinde demir işlemeleri yapılan (X) işyerine aylık ücretle işe başlayan (A),
henüz 17 yaşındadır. (A) vasıfsız bir işçi olduğundan hafta içinde her türlü işte çalıştırılmakta,
hafta sonunda da işyerinde kalarak pazartesi sabahına kadar bekçilik yapmaktadır. (A) ayrıca
bayram günlerinde de işyerinde bekçi olarak kalmaktadır. İşveren (A)’ya aylık ücreti dışında
başka bir ödeme yapmamaktadır.
(A), 1.6.2011 tarihinde yıllık ücretli izin istemiş, işveren 15.6.2011 tarihinden itibaren
iki haftalık izin süresine ait ücretini vermiş, (A) izin süresinde çalışmaya devam etmiş ve ay
sonunda ücretini ayrıca almıştır.
İşyerinde 10.4.2012 tarihinde çıkan bir yangın 10.7.2012 tarihine kadar işyerinde
faaliyetin durmasına neden olmuştur. Bu olaydan önce işveren (A)’ya 1.2.2012 tarihinde, yıllık
iznine mahsuben iki hafta izin vermiştir. (A), 1.1.2013 tarihinde işverene başvurarak 2012
yılına ait yıllık iznini istemiş, işveren ise (A)’nın izne henüz hak kazanmadığını, ayrıca bu izni
1.2.2012 tarihinde kullandığını ileri sürmüştür.
(A), 1.3.2013 tarihinde muvazzaf askerlik hizmeti için silahaltına alınmış ve 1.6.2014
tarihinde terhis edilmiştir. (A) 15.6.2004 tarihinde (X) işverenine başvurarak işe alınmasını
istemiş, işveren boş yer olmadığı gerekçesiyle bu isteği reddetmiştir.
(A), 1.1.2015 tarihinde ağır ve tehlikeli bir işin yapıldığı (Y) işyerine girmiştir. Bu
işyeri, işletme belgesi olmadığından 1.4.2015 tarihinde kapatılmıştır. İşverenin gerekli güvenlik
önlemlerini alarak işe yeniden başlama iznini alması 2 ay sürmüştür. Bu süre içinde işveren
(A)’ya başka bir iş de vermemiştir. 1.6.2015 tarihinde (A) işbaşı yapmış ve işverenden
çalışmadığı süreye ait ücretini istemiştir.
Örnek Olay II:
(İ), bir otel işletmesinde yüzde karşılığı olmak üzere belirsiz süreli bir sözleşme ile işe
başlamıştır. (İ), burada çalışırken içki iptilası yüzünden hastalanmış ve iki gün üst üste işe
gelememiştir. (İ), bir yıllık çalışma süresini tamamladığından kendisine 14 günlük yıllık ücretli
izni verilmiş ve izin parası yüzdelerden karşılanmıştır. İzin dönüşünde 15.1.2005 tarihinde
işyerine sarhoş olarak gelen (İ) işverenin kendisine yıllık iznini eksik verdiğini söyleyerek
Personel Müdürüne hakaret etmiştir. Bu olaydan dolayı işveren, (İ)’nin sözleşmesini 30.1.2005
tarihinde ihbarsız ve tazminatsız olarak sona erdirmiştir.
Soru: Olayda gördüğünüz yasal sorunları çözüm önerilerinizi de belirterek tartışınız.
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Uygulama Soruları
Aşağıdaki soruları I. Örnek Olay’a göre cevaplayınız.
1) (A)’nın (X) işyerindeki çalışma koşullarında İş Yasası’na aykırılıkları, bu
aykırılıkların sonuçlarını da belirterek tartışınız.
2) (A)’nın yıllık ücretli izin talebi ve işverenin bu talep karşısındaki tutumu sizce
doğru mu? Olması gerekeni de belirterek açıklayınız.
3) İşyerinde çıkan bir yangın nedeniyle faaliyetin durması (A)’ya ve işverene ne tür
hak ve yükümlülükler getirir? (A)’nın yıllık izin talebi karşısında işverenin tutum ve iddiasını
da değerlendirerek tartışınız.
4) (A)’nın muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle silahaltına alınmasının sonuçlan ile
askerlik dönüşü işe alınma talebini ve işverenin tutumunu değerlendiriniz.
5) Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı (Y) işyerinde (A) ile ilgili işverenin
yükümlülüklerini ve işyerinin kapatılması nedeniyle (A)’nın ücret talebini tartışınız.
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Bölüm Soruları
1) İş hukukuna hâkim olan temel ilkeler nelerdir?
2) İş sözleşmesinin unsurları nelerdir?
3) İşe iade için dava ne zaman açılır? İşveren iade edilen işçiyi başlatmayabilir mi?
4) İşçinin işini yaparken göstereceği özenin derecesi nasıl belirlenir?
5) Feshin son çare olması ne demektir?
6) İşçi birbirini izleyen belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılırsa ne olur?
7) Yıllık ücretli izinde hafta tatili yapılır mı?
8) Ücret nakit olarak ödenmek zorunda mıdır?
9) Sağlık sebepleriyle işe devamsızlık ne kadar sürerse işçi işten çıkarılabilir?
10) İbraname nedir? Geçerlik şartları nelerdir?
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Yararlanılan Kaynaklar
4857 sayılı İş Kanunu
Çelik-Caniklioğlu-Canbolat; (2016), İş Hukuku Dersleri, 29. Basım, Beta Yay.,
İstanbul.
Sümer, Haluk H. (2016), İş Hukuku, 21. Baskı, Seçkin Yay., Ankara.
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13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bölüm Yazarları:
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şenocak
&
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Güler
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işçi sağlığının ve iş güvenliğinin öneminden bahsedilecektir. Bu iki
yaklaşımın literatürde kapsamı içerisine alan kavramsal çerçeve “iş sağlığı ve güvenliği” olarak
ifade edilmektedir. Çalışmanın insan hayatına girdiği andan itibaren bireyin sağlığı ve
güvenliğinin en fazla önem verilmesi gereken konu başlığı olması gerekmektedir. Çalışma
sisteminin sürekli değişmesi ve gelişmesi çalışanı birçok yeni risk ve tehlike ile karşı karşıya
bırakmaktadır. Sanayi sistemlerinin çalışma unsurunun merkezine yerleşmesi ile işverenlerin
önceliği ise iş güvenliğine doğru kaymıştır. Sonrasında çalışanların hak mücadeleleri
sonucunda işçi sağlığı ve güvenliği açısından birçok ihtiyaç yasalar ile tekrar koruma altına
alınmaya başlamıştır.
Sanayi Devrimi sonrasında da gelişmeye devam eden çalışma sistemi günümüze doğru
gelindiğinde sadece tarım ve sanayi sektörlerinde değil, hizmetler sektörünün gelişmesiyle
burada da çalışanları yeni risk ve tehlikeler ile karşı karşıya bırakmaktadır. İnsan kaynakları
yönetim süreci, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına dair takip sürecinden
sorumlu tutulmaktadır. Konu hakkında alan uzmanı kişilerin istihdam edilmesi veya dışarıdan
danışmanlık alınmasına dair birçok husus insan kaynakları yönetim süreci içerisinde takip
edilmesi gereken konu başlıkları arasındadır.
Bu bölümde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında; iş kazaları, meslek hastalıkları, risk,
tehlike, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dair genel bilgilerden ve işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliği kültürü oluşturmanın önemine dair bilgilerden bahsedilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” kavramları arasındaki
farkı anlatınız.
2) Tehlike nedir?
3) Risk nedir?
4) İş sağlığı ve güvenliğinin sosyal açıdan öneminden bahsediniz.
5) İş sağlığı ve güvenliği kültürünü tanımlayınız.
6) İş sağlığı ve güvenliğinin işveren açısından öneminden bahsediniz.
7) İş sağlığı ve güvenliğinin devlet açısından öneminden bahsediniz.
8) İş kazalarının nedenleri kaça ayrılır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı
yapılacak; birey, işveren ve devlet
açısından öneminden
bahsedilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği
alanında yazılmış süreli
yayınlar ve hukuki
gelişmeler takip edilebilir.

İş Kazası ve Meslek
Hastalıkları

Özellikle edinilen bilgiler
doğrultusunda, kişisel
koruyucu donanımlar
hakkında bilgi edinilebilir.

İş kazası ve meslek hastalıkları
kavramlarının tanımları yapılacak.
Bireylerin bu risk ve tehlikelerden
kendilerini nasıl korumaları
gerektiğinden bahsedilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan kaynakları yönetimi
Kültürü
sürecinde iş sağlığı ve güvenliği
anlayışının önemi ve konumlanışı
daha net anlaşılacaktır.
İSG kültürünün kurumsal yapı
açısından önemine ve
yapılandırılmasına yönelik bilgi
sahibi olunacaktır.

İSG kültürü oluşturulmasına
yönelik yapılmış
araştırmaların gözden
geçirilerek sistemin nasıl
kurgulandığı derinlemesine
incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


İş Kazası



Meslek Hastalıkları



İSG Kültürü



OHSAS 18001
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Giriş
İnsan kaynakları yönetim süreci içerisinde gerekli önem verilmediği takdirde meydana
gelebilecek kaza ve benzeri olaylar sonrasında işletmeleri en çok kayba sürükleyen konu başlığı
iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu kapsamda işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oturması
ve meydana gelebilecek zararların minimize edilmesi görevinin büyük bir kısmı insan
kaynakları yönetim sürecinin dâhilindedir. Bu anlayışın yerleşmesi için işletmelerde İSG
kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine bir
zorunluluk olarak bakma anlayışından vazgeçip kendi sağlık ve güvenlikleri için yapılması
gereken bir davranış kalıbı hâline getirilmesi gerekmektedir. Burada en büyük vazife, insan
kaynakları yönetimi sürecinde görev alan personele düşmektedir.
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13.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne kadar çalışmak zorunda kalmıştır. İnsanlar,
binlerce yıl öncesinde olduğu gibi bugün de çalışma esnasında iş kazaları ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Geçmişte savaş sonucu görülen ölüm rakamları, günümüzde çalışma hayatında
gerçekleşen iş kazaları sonucunda görülebilmektedir. Gelinen noktaya bakıldığında, çalışma
esnasında hayatını kaybeden insan sayısının savaşarak hayatını kaybeden insan sayısından fazla
olduğu görülmektedir. Öte yandan, iş kazası sonucu ölen insan sayısının alkol ve uyuşturucu
kullanımından ölen insan sayısını da geçtiği görülmektedir. Savaş dönemlerinde dünyada
yaklaşık 650 bin insan hayatını kaybederken günümüzde iş kazası ve meslek hastalıkları
nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 3 milyona ulaştığı bilinmektedir (Demirbilek,
2012: 12).
İnsanların en temel haklarından birisi sağlık hakkıdır. İnsanların hayatlarını yüksek
refah şartlarında yaşayabilmeleri, temel sağlık imkânlarının sosyal devlet tarafından
gerçekleştirilmesine bağlıdır. İnsanlar, hayatlarının büyük bölümünü çalışma ortamında
geçirmektedir. Bu nedenle çalışma ortamındaki tehlikeler ve çalışanların güvenliklerinin
sağlanması sosyal devletin sağlık güvencesi kapsamına girmektedir. Burada çalışma hayatında
bir diğer paydaş olan işverenlerin de rolleri ortaya çıkmaktadır. Devlet ve işverenler, iş
yerlerindeki sağlıksız ve güvensiz çalışma koşullarını düzenleme ve denetleme rolünü
gerçekleştirdiği takdirde, bireylerin sağlık ve güven içerisinde çalışmalarını sağlayacağı bir
ortam doğacaktır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, bireylerin çalışma
hayatındaki sağlık ve güvenlik hakkını gözeten en önemli uygulamalardır (Süzek, 1985: 1820).
İş sağlığı; “tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını
sürdürmek, çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını
sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere yerleştirmek ve
işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. İş güvenliği
çalışmaları ise sağlık gözetimini tamamlamak üzere çalışanların korunması, rahat ve güvenli
ortamda çalışmalarının sağlanmasını ve tehlikeli durumların yaşanmadan tespit edilip ortadan
kaldırılmasını kapsamaktadır (Sabuncuoğlu, 2005: 311).
İş sağlığı ve güvenliği, işin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek tehlikeleri
ortadan kaldırmak, çalışma esnasında karşılaşılan çalışma koşullarını iyileştirmek adına yapılan
sistematik çalışma düzenidir. Geçmişte bu kapsamda yapılan çalışmalar, “İşçi Sağlığı ve
Güvenliği” başlığı altında incelenirken günümüzde “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlığı altında
incelenmektedir. Bu durum, literatürde kimi bilim adamları tarafından, güvenlik ve sağlık
önceliğinin işçinin sağlığından çok, işin ve işyerinin güvenlik ve sağlığına önem verildiği
yönünde eleştiriler almaktadır (Toprak, 2004: 7; Çoban, 2006: 12).
Diğer bir bakış açısına göre de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) olarak tanımın daha geniş
ele alınması gerekmektedir. Bu kavramsal yaklaşımın iş yerinin içerisinde ve dışarısında işçiyi
etkileyebilecek tüm tehlikeleri içerisine alabilecek geniş güvenlik önlemleri sunan, aynı
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zamanda işçi sağlığını ve güvenliğini de gözeten geniş bir sağlık ve güvenlik anlayışı
getireceğini savunmaktadır (Gökbayrak, 2003: 46) .
Meydana gelen kavramsal tartışmayı ortadan kaldırabilmek adına 1950 yılında
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) karma bir komisyon
kurarak, işçi sağlığı ve güvenliğinin amaç ve hedeflerini de içerisine alan bir tanımı literatüre
kazandırmışlardır. ILO, yaptığı bu tanımı 112 sayılı Tavsiye Kararı ile tüm üye ülkelere
duyurmuştur. Bu tanım ile birlikte; iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasında, çalışmanın
olumsuz koşullarının en asgari düzeye çekilmesi, her işçinin fiziksel ve ruhsal yeteneklerine
uygun işlerde çalıştırılması, bireylerin sağlık ve güvenlik kapasitelerinin üst düzeylere
çekilmesi ve en önemlisi yapılan iş ile işçi arasında optimum uyum sağlanmasına özen
gösterilerek işgücünün gereksiz yorgunluktan dolayı karşılaşabileceği tehlikelerin ortadan
kaldırılmasının amaçlandığı ve kapsam içerisine alındığı duyurulmuştur (Fişek, 2014: 12).
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal çerçevesi; işin icra edilmesinden
kaynaklanan tehlikelerin giderilmesi veya mevcut tehlikelerin önceden yapılacak çalışmalar ile
tespit edilerek risklerin tespit edilip önlemlerinin alınması olarak genişlemektedir. İSG
içerisinde oldukça geniş bir konu olan işin icra edilmesi hususu çok farklı dinamikleri içerisinde
barındırmaktadır. Bunun içerisine; işçi, makine ve işyerinden kaynaklanan birçok değişken
girmektedir. Bu anlamda İSG hizmetleri, işin tüm süreçlerini etkileyen çok kapsamlı bir
konudur (Işık, 2007: 297-298). Bu anlamda işin sağlığını ve güvenliğini etkileyen birçok faktör
iş yerinde kaza riski oluşturabilmektedir. Bu nedenle birçok bilim dalının İSG kapsamında
farklı araştırmalar ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini arttırabilmek adına çalışmalar yapması
gerekmektedir.
Literatürün geneli iş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşımı üç ana başlık altında
toplamaktadır:


Çalışanlara yönelik işçi güvenliği



Çalışma ortamına yönelik iş yeri güvenliği



Üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği

Başlıklardan da görüldüğü gibi, iş sağlığı ve güvenliğine bakış açısı ikiye ayrılmıştır.
Bunlardan birincisi işin güveliğinin arttırılması diğeri ise çalışan güvenliğinin arttırılmasıdır.
Gelişen teknoloji, beraberinde çalışma hayatında da ciddi eğilim farklılıkları ortaya
çıkarmaktadır. Bu durum, aynı zamanda yeni çalışma şekillerini beraberinde getirmektedir.
Üretim yapısının değişmesi yeni yönetim tekniklerinin ortaya çıkmasına ve çalışan kavramının
değişmesine yol açmaktadır. Bu durum, nihai noktada ülkeleri İSG politikalarını güncellemeye
mecbur bırakmaktadır. Aynı zamanda, işletme içerisinde yer alan her unsurun tehlikelerden ve
risklerden uzak olmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmesini mecbur kılmaktadır (Jayretman
ve Chia, 1994: 5).
Gelişen çalışma standartlarının beraberinde sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları
ortaya çıkaracağı görüşü hâkimdir. Bu durum, işçilerin refah ve huzurunu geliştirecek, moral
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motivasyonunu arttırarak üretimin ve yönetiminde de kalitesini arttıracaktır. İş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri, işletmelerde sadece kazayı önlemek için uygulanmamaktadır. İSG
hizmetlerinin ana amacı; çalışan bireylerin bedensel ve ruhsal olarak daha refah ortamı
içerisinde çalışmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamaktır (Keleş, 2004: 17).
İş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal gelişim sürecine göz atıldığında, uygulamanın
temel amacının sadece çalışan sağlığının gözetmek olmadığı görülmektedir. Gelişen süreçte
önce işin güvenliği, sonrasında iş yerinin güvenliği, sonrasında çalışanın sağlık ve güvenlik
ihtiyaçlarının işverenler ve devlet tarafından korunması ve gözetilmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.
İSG tedbirlerinin alınması, beraberinde toplumun genelinde bir refah artışı yaratacaktır. Bu
durum, devlet açısından iş kazası-meslek hastalıkları gibi gayrisafi millî hasıla içerisinde ciddi
yekûn oluşturan bir kalemin azalmasını; işveren açısından ise işgücü ve sosyal güvenlik
maliyetlerinin azalmasını; son olarak da işgücü açısından sağlık ve güvenlik içerisinde çalışan
bireyler ortaya çıkararak verimliliği artan bireylerin ücretlerinde artışlar yaşanmasını
sağlayacaktır.

13.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
13.2.1. Teknik Açıdan Önemi
Günümüzde, üretimde otomasyon çağı olarak tanımlanan ve geçmişe oranla kimyasal
ve biyolojik birçok yeni risk faktörünün ortaya çıktığı bir vaka olan sanayi süreci, çalışanları
etkileyen durumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Sanayileşme sürecinde yaşanan bu
gelişme, risklerin tamamına karşı önlem alınamaması nedeniyle birçok iş kazası ve meslek
hastalığını da beraberinde getirmektedir (İpçioğlu, Haşit ve Dertli, 2009: 132). Bu bakımdan
içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle ölümlerin arttığı bir
dönem olarak tanımlanmaktadır. Sanayi sektöründe İSG alanında kullanılan yeni teknolojilere
ve verilen eğitimlere rağmen, iş kazaları arasında en sık görülen kaza işbaşında yaşanan
kazalardır. 2012 yılı SGK verilerine bakıldığında ülkemizdeki tüm kazalarının %40’ının
işbaşında teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanan kazalar olduğu görülmektedir (SGK, 2012 Yılı
İstatistikleri).
Teknolojik gelişmeler ve üretim sürecinin makineleşmesi birçok fırsat ve tehlikeyi
beraberinde getirmektedir. Dünyada hizmet ve ürün ağının genişlemesi, bunun yanında
biyoteknolojinin, kimya teknolojisinin gelişmesi ve makine üretimi ile birleşmesi sonucunda
makine kazalarında artışlar görülmektedir. Üretim teknolojilerinin, kullanılan malzeme ve
kimyasalların, çalışanların sürekli değişmesi çalışma standartlarına uyum sürecini uzatmakta;
bu durum iş kazası riskini arttırmaktadır. Üretimde verimliliği arttırmak amacıyla yapılan
yatırımlar, işgücünün verimini arttırmanın yanında bazı teknik ve psikososyal riskleri de
beraberinde getirmektedir (Akbulut, 1996: 65).
İş sağlığı ve güvenliğinin teknik ihtiyaçlarının sağlanması işletmeler açısından çok
önemli konuma gelmiştir. Artık işletmelerin havalandırılması, ısı derecesi, ışıklandırma
derecesi ve işletmenin ergonomik olarak konumlandırılması teknik anlamda incelenmesi
gereken hususların arasında yer almaktadır. İşletmelerde yeterli ergonomik şartların
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sağlanmaması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır. Çalışma
hayatında gürültü maruziyet değerinin üzerinde çalışma gerçekleştirilen ortamda işçi bu
maruziyete belli süreyle maruz kaldığı takdirde işitme duyusu üzerinde akustik travma, geçici
işitme kaybı ve kalıcı işitme kaybı şeklinde üç tür etki görülmektedir. Yüksek maruziyet
değerlerine kişisel koruyucu donanım kullanılmadan belirli bir periyot içerisinde sürekli maruz
kalındığında ise işçiler kalıcı işitme kaybı yaşamaktadırlar (Erkan, 2003: 237).
Sanayide faaliyet gösteren işletmeler çalışma ortamlarının fiziksel şartları ile ilgili olan
risklerinin yanında kimyasal ve biyolojik risk faktörlerini de gözetmek zorundadır. Günümüzde
sanayide meslek hastalıklarına yakalananların hastalık nedenlerinin başında, tozlu ortamlarda
çalışmak gelmektedir. Makinelerin teknolojik olarak gelişmesi ortama yayılan tozları
arttırmakta ve işçi sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Dünyada tozlu ortamlarda
çalışan çalışanların geneli “asbestozis” hastalığı ile karşı karşıyadır. Asbestozisin Dünya Sağlık
Örgütü (WHO)’nün kırmızı bülten ile uyardığı başlıca meslek hastalığı olduğu belirtilmektedir.
İşverenler, teknik açıdan belirleyecekleri uygulamalar ile çalışma ortamını sağlık ve güvenlik
açısından optimum düzeye getirmek zorundadır. Bu nedenle metal ve toz işlerinin yapıldığı
işletmelerde havalandırmaların büyüklüğü ve kapasitesi oldukça önem taşımaktadır (Taşyürek,
2003: 26).
İş sağlığı ve güvenliğinin teknik boyutu sadece makine ve ergonomik tedbirleri
kapsamamaktadır. Teknik boyut içerisinde tıp, hukuk, mühendislik, yönetim, psikoloji,
sosyoloji gibi diğer bilim dallarının unsurlarını da barındırır ve iş sağlığı ve güvenliğinin en
önemli boyutudur. Diğer bilim dalları ile organik bağları örneklendirmek gerekirse; tıp, hukuk
ve psikoloji gibi bilimler tedavi edici ve onarıcı açıdan tehlikeleri ve riskleri gidermek açısından
katkı sağlar iken; mühendislik bilimlerinin önleyici yaklaşımları açısından da katkı
sağlamaktadır. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarıysa teknik risk faktörlerini tespit
etmek ve kaza meydana gelmeden önlemek üzere katkı sağlamaktadır. Önleyici yaklaşım,
işletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin teknik boyutuna en fazla katkı sağlayan yaklaşım
modelidir (Demiral, 2014: 24).

13.2.2. Sosyal ve Hukuki Açıdan Önemi
Ülkelerin gücü ellerindeki nüfusun gücüne dayanmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme
beraberinde ülkelerdeki nüfus yapısını oldukça değiştirmiştir. Bir ülkenin üretme potansiyelini
de işgücü oluşturmaktadır. İşgücünü oluşturan öge ise işçidir. Diğer taraftan da Türkiye’de 2014
yılı istatistiklerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları içerisinde yer alan 13,5
milyon bireyin 12 milyonu ücretli statüsünde istihdam edilmektedir. Kayıt dışı istihdam
edilenler düşünüldüğünde bu sayının 22 milyonu bulduğu görülmektedir. Ücretli olarak
herhangi bir işletmede istihdam edilen insan sayısının bu derece yüksek olduğu bir ülkede iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığı koşullarda çalışmak zorunda bırakılan işgücü, hem ruhsal
hem de bedensel olarak olumsuz etkilenecektir. Sonuç olarak da toplumda huzursuz ve mutsuz
çalışan sayısı artacaktır. Bu durum, işletmelerin verimliliğini etkileyecek, dolayısıyla da
ülkenin üretim kapasitesine etki edecektir (Gerek, 1998: 10).
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Güvenlik ve sağlık unsurları gözetilmeksizin istihdam edilen bireylerin var olduğu
toplumda, mutluluk ve refah düzeyi de oldukça düşüktür. Bireyleri günlük yaşantılarında nasıl
kendilerini güvende hissetmek mutlu ediyorsa aynı durum çalışma ortamı için de
söylenebilmektedir. Kendisini güvende hisseden işgücünün çalışma verimliliği artmaktadır.
Burada güvence kavramının sadece iş güvencesi olarak algılanmaması gerekmektedir.
Üzerinde durulan konu iş yerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının yeterliliğidir. Sosyal devlet
anlayışının beraberinde getirdiği gerekliliklerin başında vatandaşların sağlık ve güvenlik
açısından koruma altında olması gelmekte; bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
temel ihtiyaçlar kapsamında ele alındığı görülmektedir (Pekşen, 2005: 12).
İş kazası meslek hastalıkları ekonomik, sosyal ve hukuksal birer sorundur. Bu sorun,
çalışma hayatının sacayaklarını oluşturan işçi, işveren ve devlete farklı sorumluluklar
yüklemektedir. Burada bu diyaloğun iş birliği içerisinde çözülmesi gerekmektedir. Sosyal
açıdan çalışanların İSG hizmetlerinden yoksun olarak çalıştırılması, sağlıksız bir toplumsal
yapıyı beraberinde getirmektedir. Bu durumun yaşanmaması adına toplumun tüm sosyal
paydaşlarının uzlaşmacı bir tavır içerisinde olması gerekmektedir (Lortie, Desmarais ve Gravel,
2013: 143-146).
Toplumsal refah düzeyinin arttırılmasında geçerli unsurlardan biri de iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin ülke genelinde yaygın hâle gelmesidir. Sağlık ve güvenlik kültürünün
oluşması ile bunun bir yaşam biçimi hâline dönüşmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin
sosyal anlamda temel sorunu teorik olarak şu şekilde ele alınmaktadır: “İSG’nin vazgeçilmez
sosyokültürel boyutlarından birisi de eğitimdir. Eğitim bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesi,
yeni koşullara uyumları, sağlık ve güvenlik konularında bilgi ve bilinçlendirilmelerini içeren
temel bir süreç olarak görülmektedir.” (Erdem, 2004: 7).
İş sağlığı ve güvenliği, yasal anlamda korunmaya alınan ilk sosyal güvenlik
unsurlarından biridir. Tarihsel süreçte ilk koruyucu yasaların iş kazası ve meslek hastalıkları
özelinde çıkarıldığı görülmektedir. Avrupa’da 1940’lı yıllardan itibaren, iş kazaları ve meslek
hastalıklarına maruz kalanları koruyabilmek, özellikle gördükleri zararları ortadan
kaldırabilmek adına koruyucu yasal düzenlemeler geliştirilmektedir. İş hukuku ve sosyal
güvenlik sistemleri burada emeği sermayenin karşısında koruyan en önemli iki dayanaktır.
Devlet, çalışanı koruma altına alarak toplum düzenini de korumayı amaçlamaktadır (Koray,
1990: 18).
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması, işverenlerin temel
sorumluluğu hâline gelmiştir. Bu borcun temelinde hem bireysel iş akdi hem de insan hakları
mahkemesi tarafından korunan insan sağlığı ve güvenliği maddeleri yer almaktadır. Bunun yanı
sıra da özel ve kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan İSG hükümleri ile desteklenmektedir
(Baloğlu, 2014: 110). İş hukuku, işçiyi koruma ve gözetme borcu kapsamında işverene iş sağlığı
ve güvenliği noktasında sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar yerine
getirilmediğinde işçinin tek taraflı iş akdini feshetme hakkı doğmakta, aynı zamanda işçinin
tazminat hakkı da ortaya çıkmaktadır. Eğer işveren gerekli önlemleri almazsa meydana gelen
kaza sonucunda işveren, iş yerinin belirli süre ile kapanması, işçilerin iş göremez duruma gelme
ihtimali, makinelerin çalışamama gibi durumlarla karşı karşıya kalacak ve bu durum işverenin
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ekonomik zararını arttıracaktır. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliğine uymanın
işverenler açısından daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Aydın, 2013: 24-26).

13.2.3. Sosyal Taraflar Açısından Önemi
Çalışma hayatında işçi ve işverenler, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere
çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlık ve güvenliklerini sağlamaya yönelik faaliyetler
nedeniyle ilişki kurmaktadır. Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, gelinen noktada zorunlu
bir yükümlülük hâline gelmiştir. Hem işverenlerin hem de çalışanların bu kurallara uyması
gerektiği çalışma mevzuatlarında da yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin
artmasında, işverenlerin ve işgücünün sağlık ve güvenliğinin sağlanması durumunda üretim
verimliliğinin artacağı ve motivasyonu yüksek çalışan profilinin ortaya çıkacağı görüşü yer
almaktadır. Bunun yanı sıra sosyal paydaşlar açısından iş sağlığı ve güvenliğinin önem
derecesinin artmasında, iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısının azalması ile işveren
maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi suretiyle sağlıklı işgücünün devamlılığının
sağlanması ve ülke ekonomisi açısından da iş kazası meslek hastalıkları nedeniyle oluşan mali
yükümlülüğün azalması yer almaktadır (WHO, 2002: 23-26).

13.3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
13.3.1. İş Kazası
Sözlükte “kaza” kelimesinin karşılığı “görünür bir sebebi olmadan beklenmeyen
gelişme” şeklindedir. Kaza hakkında birçok tanım yapılmaktadır. Tek bir tanım olarak
düşünmek mümkün değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇO), kazayı “bir anda gelişip
herhangi bir yaralanmaya veya zarara neden olan beklenti dâhilinde gelişmemiş, önceden
planlamamış olay” olarak tanımlamaktadır (Ünsar, 2004: 89). Literatürde farklı anlamları olsa
da genel olarak kabul gören anlamı; bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan bir işçinin yaptığı iş
sırasında ani gelişen bir hadiseden veya dışarıdan gelen bir etkenle işçiyi fiziksel veya
psikolojik zarara uğratan aksiyon hâli olarak tanımlanmaktadır (Güzel ve Okur, 2003: 200).
Kısaca iş kazası; güvenliksiz çalışma koşulları ile birlikte güvensiz psikolojik davranışlardan
dolayı gerçekleşen olaylar bütünüdür.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde
tanımlanmış olan iş kazası, aşağıdaki hâl ve durumlardan sonra işçiyi fiziksel ya da psikolojik
yaralayan olay olarak tanımlanmaktadır (Alper, 2016: 238).
 Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş esnasında,
 Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl
işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
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 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak
götürülmesi sırasında oluşan kazalardır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ise iş kazası “önceden planlanmamış çoğu
zaman kişisel yaralanmalara veya kullanılan araç-gereç gibi aletlerin zarara uğramasına
yol açan ve üretimin bir süre durmasına sebebiyet gösteren bir olay” olarak
tanımlanmaktadır (Dizdar: 104). İşletmelerde alınabilecek gerekli tedbirler ile oluşması
muhtemel kazaların önüne geçilebilir. Bunu sağlamak için ilk olarak işveren ve işçi gerekli
bilince sahip olması gerekir. İş kazalarının önlenebilmesi hususunda bilinç konusu çok önemli
yer tutmaktadır (Ünsar: 90).
Konuya sosyal politika ve iş güvenliği açısından bakıldığında iş kazaları, işçinin
çalıştığı süre boyunca fiziksel koşullar veya psikolojik risklere uğraması sonucunda, işgücünün
tamamını veya bir bölümünü bir süreliğine kullanamaz hâle getiren olaydır (Dizdar: 104). İş
kazaları, işçilerin veya makinelerin işlevlerini görmesini engelleyen, makineleri durduran veya
kullanılmaz hâle getiren, işçilerin belirli ölçüde işgüçlerini elinden alan veya ölümlerine yol
açan olumsuz sonuçları doğuran durumlardır. İş kazalarının etkileri kısaca şunlardır (Dizdar:
104).

Güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ortamlarda işçiler iş kazalarına maruz kalma
durumundadırlar.


İşletmedeki malzeme kayıpları iş kazalarına sebebiyet verir.



Makinelere zarar verir.



İşçi ve Makineye zararı olmadığı bir durumda bile zaman kaybına yol açar.

İş kazaları, işçi – işveren ve devlet açısından çok önemli maddi ve manevi kayıplara
sebebiyet vermektedir. Bunula birlikte bu kavramın hukuksal boyutu oldukça önemlidir. İş
kazalarının geçici ve kalıcı zararlara yol açması ve ölüm durumunda işçinin ailesinin düştüğü
durum göz önüne alındığında devlet bireyin ailesinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak
amacıyla iş kazalarını da kapsayan geniş bir sosyal güvenlik şemsiyesine sahip olması
gerekmektedir (Demirbilek, 2005: 14).

13.3.2. Meslek Hastalıkları
Çalışma koşulları ile çalışanların sağlığı arasında önemli ilişki vardır. Uygun çalışma
şartları sağlandığında, işçi fiziksel ve psikolojik olarak herhangi bir yorgunluk
yaşamayacağından fiziksel veya psikolojik olarak risk ve tehlike altında olmayacaktır. Çalışma
koşullarının iyileştirilmediği bir ortamda ise riskler ve tehlikeler artacak, uzun vadede ise
meslek hastalıkları ortaya çıkmaya başlayacaktır (Dizdar, 2008: 131).
Süreklilik gerektiren bazı işlerde veya çalışma esnasında yapılan aktivitenin devamlı
şekilde yapılması zaman içerisinde çalışan kişide doğrudan bağlantılı hastalıklara yol açabilir
(Demirbilek, 2005: 138). Sürekli aynı hareketin tekrarlanması sebebiyle oluşan bu rahatsızlıklar
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meslek hastalıkları grubu içine alınmakta ve iş kazaları gibi sosyal risk grubu içine girmektedir.
İşverenlerin talimatlarıyla mevcut görevlerini yerine getiren işçiler aynı işi sürekli yapmanın
getirdiği fiziksel dezenformasyondan ötürü çeşitli hastalıklara maruz kalmaktadır (Güzel ve
Okur, 2003: 212).
Meslek hastalıkları hakkında farklı tanımlamalar mevcuttur (Dizdar: 131):
 En genel kapsamda; bir işin yapılmasında mesleki etkenlerin doğurduğu ve bu
etkenlerin devamı hâlinde gittikçe gelişen ve bu nedenle belirli mesleklerde ya da çalışma
alanlarında bulunan nüfusta daha sık görülen hastalıklardır.
 Belirli bir meslekte çalışma esnasında sık görülen ve aynı şartlar altında deneysel
olarak meydana gelen hastalık, meslek hastalığıdır.
 Meslek hastalığı, çalışanın sürekli olarak bir işte çalışması nedeniyle sağlığının
bozulmasına denir.
Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için 5510 sayılı Kanun’a göre iki temel
koşul gereklidir. Birincisi, dışsal herhangi bir sebepten ötürü meydana gelen meslek
hastalığının birden fazla kişide görülüyor olması, ikincisi ise nedensellik bağıdır. Meslek
hastalığının çalışanın yaptığı iş ile ilgili fiziksel, biyolojik veya psikolojik herhangi bir sorun
yaratarak kişide iş görmemezlik ya da işgücü kaybı yaratması gerekmektedir (Aldemir, Ataol
ve Budak, 2001: 243).
Bazı hastalıkların meslek hastalıkları olduğunun kesin kanıtı bulunmamaktadır.
Örneğin, nefrit, hepatit, egzema vb. Böyle olaylar sonucu kestirilemeyen iş davalarına
dönüşmüştür. Bu davaların önüne geçebilmek adına bir meslek hastalıkları listesi
hazırlanmıştır. Meslek Hastalıkları Listesi Sosyal Sigortalar Sağlık İşletmeleri Tüzüğü’nde
belirtilmiştir. Bu liste meslek hastalıklarını 5’e ayırır (Akbulut, 1996: 64-65).


Kimyasal Maddelerle Olan Hastalıklar



Mesleki Deri Hastalıkları



Mesleki Solunum Hastalıkları



Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar



Fiziksel Rahatsızlıklardan Doğan Hastalıklar

Sosyal sigortalar tarafından belirlenen meslek hastalıkları listesine giren meslek
hastalığı türlerinin bütün işletmeler tarafından önlemleri alınmaktadır. Dışsal sebeplerden
meydana gelen meslek hastalıkları, işletmeleri büyük bir hukuki sorumluluğun altına
sokmaktadır.
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13.3.3. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Nedenleri
ILO’ya göre meslek hastalıkları 3 sınıfta toplanmaktadır. Bunlar; maddesel nedenler ile
meydana gelen meslek hastalıkları (fiziksel, kimyasal ve biyolojik), hedef organ ve sistemlerin
meslek hastalıkları (solunum, deri, kas ve iskelet) ve son olarak mesleki kanserlerdir. Meslek
hastalıklarının neden olan etmenlere göre sınıflandırılması ise şu şekildedir (Akpınar, 2013: 1):
kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları (ağır metaller, gazlar, aromatik ve alifatik bileşikler),
biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları (virüsler, bakteriler), fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
(tozlar, gürültü ve titreşim, düşük ve yüksek basınçta çalışma, sıcak ve soğuk ortamda çalışma,
iyonize olan ve iyonize olmayan radyasyon), psikososyal kaynaklı meslek hastalıkları
(depresyon, manikdepresif sendrom). Tüm bu sınıflandırma aynı zamanda meslek
hastalıklarının nedenleridir.

13.4. İş Yeri Düzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Oluşturma
Günümüzde çalışma şartlarının iyiden iyiye gelişmesinde çalışma hayatında iş sağlığı
ve güvenliği politikalarının iyileştirilmesinin rolü büyüktür. İş sağlığı ve güvenliği politikaları
sadece işçi güvenliğini korumakla yükümlü değildir. Bu politikalar aynı zamanda işçilerin daha
motive olmasını ve verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak işletme verimliliğini de arttıran bir
stratejidir. İş sağlığı ve güvenliği politikası, işçilerin yaptıkları işten memnun olmalarını,
motive şekilde çalışmalarını, kendilerini daha güvende hissetmelerini ve yaptıkları işlerden
tatmin olmalarını sağlayarak ürün veya hizmetin daha kaliteli olmasını sağlamaktadır. Bu
durum, öncelikle bireyin çalışma hayatındaki refahını arttırırken ilerleyen süreçte de toplumsal
refahın artmasına katkı sağlayan bir faktör olmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturmak için yöneticiler, çalışanlar, devlet, kısacası
her aktörün kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Çalışanların güvenlik kültürünü
daha kolay içselleştirmesinin temelinde eğitim faktörü yer almaktadır. Eğitim faktörü, bireysel
olarak yüksek eğitimli işgücü olarak da ifade edilebilir iken aynı zamanda işletmelerin de
çalışanlara yönelik eğitim politikalarını da kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün
oluşmasının başlangıcında eğitim yatar. Güvenlik kültürünün her bireyde oluşması öncelikle
devletin aileleri yönlendirmesiyle, aile içi eğitimle başlamalı devamında eğitim-öğretim hayatı
boyunca desteklenmeli ve bireyin çalışma hayatına dâhil olması ile işverenlerce verilecek
eğitimlerle en üst seviyeye taşınmalıdır.
İşveren veya işveren vekilleri iş güvenliği politikası hazırlarken şu hususları içermesine
dikkat etmelidirler:


Sürdürülebilir bir uygulama olması,



Mevcut faaliyetlere entegre edilebilir olması,



İşletmedeki bütün işçilere görev ve sorumluluk verilmesi,



İşçi - işveren - devlet tarafından istişare edilip kabul edilmiş olması
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İşçilerin eğitim öğretiminin devamlı sağlayabilen bir sistem olması,



Denetim ve gözetim mekanizmasının şeffaf olmasıdır.

Güvenlik politikalarının işyerlerinde doğru algılanması üç aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşama: “Üst Yönetim Taahhüdü” olarak adlandırılır. İşveren veya vekilleri tarafından
işletmede uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikaları eğitimlerin çalışanlara
uygulanması, iş kazalarına yönelik olarak koruyucuların devamlı hazır tutulması ve işletme
içinde ve çalışanlarla güncel olarak bu politikaların istişare edilmesidir.
İşletmede güvenlik politikası uygulamanın ikinci adımı orta yönetim olarak
nitelendirilen başmühendis, mühendis, şef, usta ve eğitici gibi çalışanların, verdikleri
talimatlarda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini denetlemesi ve İSG gerekliliklerine uygun
davranmalarını gözetlemektir. Üçüncü gereklilik ise İSG kurallarının yazılı bir şekilde kodifiye
edilmesi gerekliliğidir. Meydana gelen kazalar ve ramak kala kazalar, işveren veya vekilleri
tarafından güncel bir şekilde işçiye bildirilerek işçinin bu konu hakkında daha dikkatli hareket
etmesi sağlanmalıdır. İşyerinde uygulanacak politikalar işveren, yönetici ve işçiler tarafından
görüşülerek planlanıp karara bağlanmalıdır. İşyerindeki mevcut tehlikeler altında bulunan
işgücü için gerekli önlemler yazılı şekilde işçilerin görebilecekleri yerlere konularak devamlı
dikkatli olmaları sağlanmalıdır.

13.5. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kurumsal Yapı
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması, işletmelerde kurumsal planlama
yapılması, organizasyonun kurulması ve sonrasında denetlenmesi sonucu gerçekleşebilir. İş
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belirlenmesi ve uygulanmaya başlaması, kısa vadede
etkinliği görülmese de uzun vadede İSG kültürünün oluşmasında en etkili yöntem olacaktır.
Aynı zamanda işe uygun insanın seçiminde, makinenin seçiminde, işin yapılacağı lokasyonun
seçiminde ve görev tanımlarının yapılmasında katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üretmenin temelinde kurumsal
organizasyon yer alır. Gerek mikro açıdan konuya yaklaşılsın gerek makro açıdan yaklaşılsın
İSG hizmetlerini gerçekleştirmek temeli sağlam organizasyonlar ile gerçekleştirilebilir. Eğer
bu bir işletme ise, uyguladığı yönetim sistemine sadık kalınması ve tüm paydaşlar tarafından
harfiyen uyulması gerekmektedir. Devlet tarafından ele alındığında ise, organizasyonun
temelinde planlama ve denetim uygulamaları yer almalıdır. Bu kapsamda, ilgili bakanlıkların
veya iş sağlığı ve güvenliği özelinde kurulmuş organizasyonların destek vermesi
gerekmektedir. Uluslararası boyutta ise, durum farklı değildir. ILO’nun İSG faaliyetleri “Ulusal
Konsey” tarafından yürütülmektedir. İSG hizmetleri, günümüzde sadece işletmeleri
ilgilendiren bir sorun olarak ele alınmamaktadır. Toplum refah düzeyini etkileyecek kadar
büyük hizmetler bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, organizasyonun işleyişi ve
denetimi büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, İSG kapsamını sadece hukuksal mevzuatı
düzenlemek ve denetlemek olarak yürütmemektedir. Kurumsal bir iş sağlığı ve güvenliği
yönetim süreci ile tüm sosyal paydaşların memnuniyetini sağlayacak bir yönetim mekanizması
kurması gerekmektedir (Frick, 2011: 976).
471

Öte yandan bazı teorisyenler, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması
hususunda, mevzuatın sadece yönetim sisteminin temelini oluşturduğunu belirterek diğer
unsurların bu temelin üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu kapsamda
işletmelerin, iş sağlığını ve güvenliğini merkeze alarak örgütlenmesi gerektiğine vurgu
yapılarak doğru bir iş yeri örgütlenmesinin iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltacağı
savunulmaktadır (Robson ve Macdonald, 2012: 186-187).
Sürdürülebilir İSG kurumsal organizasyonunun faydaları şu şekilde belirtilmektedir
(Özkılıç, 2005: 45):
 Etkin ve stratejik İSG planlaması yapılması sağlanarak risklere maruz kalma riski
azaltılacak,
 İSG riskleri minimuma indirilerek olası kazalar sonucunda işçilere ödenen
tazminatların önüne geçilmesi sağlanacak,


Denetimin en tabandan en üste kadar etkin bir şekilde yapılması sağlanacak,

 Uygulanan İSG programları ile ilgili sürekli olarak geri besleme alınarak sürecin
fayda ve zararları görülebilecek,
 İSG paydaşlarının iletişim hâlinde tutulması sağlanarak, pro-aktif bir yönetim
ortaya çıkarılacaktır.
İşletmelerin ölçekleri büyüdükçe iş sağlığı ve güvenliğine dair almaları gereken
tedbirler artmaktadır. Sorumlulukların işletmelerde tek elde toplanması, denetleme ve
ihtiyaçların hızlı karşılanmasını engellemektedir. Bu nedenle, işletme yapısı içerisinde iş sağlığı
ve güvenliğine ait birimlerin oluşturulması gerekmektedir. İSG görev, yetki, sorumluluk,
eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve denetleme hususları bir tek organ tarafından
yürütülemeyecek kadar geniş konulardır. Bu çalışmaların işletmelerde sadece insan kaynakları
yöneticilerine bırakılması birçok sorunu beraberinde getirebilecektir (Akın, 2005: 2).
İşletmelerde bağımsız iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin kurulması, sadece raporlama sistemi
ile işletme sahibi veya işveren vekiline rapor vermesi bu sürecin yönetilmesinde hata payını en
aza indirecek yönetim süreci olarak söylenebilir.
Bağımsız iş sağlığı güvenliği birimleri içerisinde yer alan İSG uzmanları, mühendisler,
hekimler ve diğer sağlık personellerinin yetki ve sorumluluklarının arttırılması gerekmektedir.
Bu birimlerde görev alan personelin görev ve sorumluluklarının daha iyi yapabilmeleri adına
ILO tarafından “mesleki bağımsızlık ilkesini” düzenleyen 161 sayılı ILO Sözleşmesi
düzenlenmiştir. Bu sözleşme, güvencesiz bir iş sözleşmesi ile istihdam edilen İSG uzmanının,
iş yeri hekiminin, mühendisin ve diğer sağlık personelinin mesleğinin gereklerini yerine
getiremeyeceğinden hareketle çıkarılmıştır. Sorumluluk düzeyi yüksek bu çalışma grubunun
işletme sahiplerinin tekelinde mesleklerini icra etmesi, alınması gereken tedbirlerin zamanında
yerine getirilememesini ortaya çıkarmaktadır. İşten atılma korkusu, bu meslek gruplarının iş
yeri sahiplerine karşı yetki ve sorumluluklarını kullanamamalarına neden olmaktadır. Bu
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nedenlerden ötürü, özellikle AB ülkelerinde İSG uzmanları, mühendis, iş yeri hekimi ve diğer
sağlık personelinin görüşlerini belirtmesi, önlemler alınmasını isteme hakkı ve uyulmadığını
tespit ettiği durumlarda ise, işin durdurulmasına karar verme hakkı yasalar ile koruma altına
alınmıştır. Gelişmiş ülkelerin geneli, uzman personelin tamamını iş güvencesi kapsamında
kapsamlı şekilde koruma altına almaktadır (Winder, 2000: 109-111).
ILO, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin geliştirilip kurumsal bir İSG yönetim
anlayışına geçilmesini desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda, 2001 yılında İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Rehberi (ILO-OSH 2001) yayınlamış ve 2006 yılında
95. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda kabul edilen 187 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Çerçevesi Sözleşmesi’nde de İSG yönetim sistemi uygulamalarının temel uygulama
programı içerisine dâhil etmiştir. ILO tarafından 2001 yılında hazırlanan “İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemleri Rehberi” çalışması sonucunda yer alan raporda (ILO, 1-2),
işletmelerde güvenlik anlayışının geliştirilebilmesi için üst yönetimin koşuşuz şartsız
uyabileceği iş sağlığı ve güvenliği alanında kurumsal bir yönetim anlayışı sergilenmesi
gerektiği vurgusu yapılmıştır. Rehberin amacı, makro anlamda ülkelere kurumsal İSG yönetim
sisteminin oluşturulmasında yol göstermek; mikro anlamda ise işletmelere özgün kurumsal
yapıları ile İSG politikası arasında uyum sağlanması hususunda tavsiyeler sunmaktır.
İşletmelerde kurumsal bir iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin ana organlarından
birisi iş sağlığı ve güvenliği kurullarıdır. Günümüzde tüm ülkelerde orta ve büyük ölçekli tüm
işletmelerde zorunlu İSG Kurulu uygulaması yer almaktadır. İSG kurulları, çalışanların ve
işletme temsilcilerinin katılımı ile dönemsel tehlike risklerin belirlenmesi neticesinde, sağlık ve
güvenlik ile alakalı kararların alınmasına katkı sağlamaktadır. İSG kurulu içerisinde yer alan
uzmanlar, işletme içerisinde var olan tehlike ve risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olduğundan
gündeme getirilen konular ve alınan tedbirler yapıcı çözümler olarak görülmektedir. Bu kurul,
beraberinde bir iç denetim mekanizmasının da oluşmasını sağlamaktadır. İşgücünün birbirini
ve işletmeyi denetlemesi ve sorunların bu kurulda gündeme getirilmesi, iç denetimi
sıkılaştırmaktadır (Olsen, 2012: 2625).
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kurumsal bir yönetim sürecine kavuşması açısından
dünya genelinde çalışmalar yürütülmektedir. Dünyada İSG hizmetlerinin kurumsallaşması
alanında yapılan çalışmalar sonucunda uygulamaya dökülen yönetim sistemleri arasında; ILO
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberi: ISA 2000, NPR 5001, OSHA AS/NSZ 4804,
BS 8800, OHSAS 18001, OHSAS 18002 Uygulama Rehberi yer almaktadır. Günümüzde, iş
sağlığı ve güvenliği politikalarını kalite ve çevre unsurlarını uyumlaştıran OHSAS 18001 İSG
Yönetim Sistemi, işletmelerin en sık başvurduğu sistem olarak görülmektedir (Bennet, 2002:
160).
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin kurumsal yapıya entegrasyonu şeffaf bir yönetim
anlayışı sonucu gerçekleşecek bir süreçtir. Kurumsal yönetim sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarının kurumsallaşması arasında köprü vazifesi gören yönetim sistemi
“Occupational Health And Safety Assessment Systems (OHSAS 18001)”dir. OHSAS
18001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü işletmelerine entegre etmelerini sağlayan
bir yönetim sistemidir. Bu sistem, genel yönetim sürecine entegre bir biçimde çalışabilirlik
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kazandığında kurumsal bir İSG sürecinden bahsedilebilecektir. İşletmelerin performanslarını
geliştirmek amacı ile İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilen ve temeline
önleyici yaklaşım modelini alan bir sistemdir. Önleyici yaklaşımın temel aracı olarak risk
değerlendirme uygulamasından faydalanmaktadır. Aynı zamanda, denetim mekanizmalarını
pro-aktif şekilde kullanılması, tehlike ve risklerin tespit edildiğinde hızlı eylem mekanizması
ve geri besleme süreçlerini de içermektedir. Dünyada iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini
kurumsallaştırmak isteyen işletmelerin tamamına yakını OHSAS 18001 İSG Kalite Yaklaşımı
Sistemi’ni organizasyonlarına entegre etmektedirler (Fernandez, 2012: 41-42).
Ülkemizde OHSAS 18001 standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2001
yılında TS 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartları” adıyla kabul
edilmiştir( http://app.csgb.gov.tr/cdd/pdf/). OHSAS 18001’in kapsamı içerisinde (Kural, 2005:
4); İSG risklerinin değerlendirilmesi sonucunda riskleri en aza indirecek veya ortadan
kaldıracak bir İSG yönetim sisteminin kurulması, kurulan İSG yönetim sisteminin mevcut
teknolojik ve sosyal gelişimeler ışığında sürekli gelişiminin sağlanması, üst yönetimin
oluşturulan İSG politikasına uymasını sağlanması, üst yönetimin geliştirilen sistem sonuçlarını
şeffaf bir şekilde piyasaya sunabilmesini sağlamak ve geliştirilen sistemin uygunluğunun
kamuoyuna beyanını yapmak yer almaktadır.
Kurumsal İSG yönetim yaklaşımı, geleneksel İSG yönetim yaklaşımından farklı olarak
pro-aktif bir süreci sahiptir. Yönetim sürecinin temelindeki düzeltici faaliyetler yerini önleyici
tedbirler alan yönetim sürecine bırakmaktadır. Bu yönetim anlayışı beraberinde, sürekli
iyileştirme anlayışını getirmektedir. Günümüzde, üretim hacimlerinin gelişmesi ve işletme
ölçeklerinin büyümesi beraberinde entegre üretim tesislerini ortaya çıkarmaktadır. Entegre
üretim tesisleri, içerisinde daha fazla tehlike ve risk taşımaktadır. Bu ölçekte olan işletmelerde
entegre yönetim sistemi kullanılmaktadır. Entegre yönetim sistemi; üretim standartları, yönetim
standartları, süreç standartları ve destek fonksiyonlarını içermektedir. Entegre yönetim sistemi
içerisinde tüm süreçlerin kalite standartları içerisinde işlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda
İSG yönetim anlayışı da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında kalite anlayışına ihtiyaç
duymaktadır. OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi, büyük ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliği yönetiminin sıfır tehlike ve risk anlayışı ile yürütülmesine zemin hazırlamaktadır.
OHSAS 18001 süreci, işletmelerin tüm kademelerinde belirlenmiş İSG politikaları
çerçevesinde ve sisteme bağlı kalarak faaliyet yapmalarını sağlamaktadır (Hale, 2003: 186187).
Günümüzde tüm işletmelerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği; uygun
görülen yerlerde gerekli iyileştirmelerin planlanıp uygulandığı; tüm işletme içerisinde ortak
prosedür ve talimatlar kullanılarak tekrarların önlendiği kurumsal bir iş sağlığı ve güvenliği
sistemine uyum sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. 2009 yılında yapılan çalışmada,
kurumsal bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması için
içsel ve dışsal tüm faktörlere uyum sağlaması durumunda, mevcut tüm tehlike ve risklerin kabul
edilebilir risk değerlerine ineceğini ifade edilmiştir (Chen, 2009: 213-214). Literatürde iş
sağlığı ve güvenliği anlayışının kurumsallaşması gerektiğini savunan görüşe göre; kurumsal iş
sağlığı ve güvenliği anlayışı, klasik iş sağlığı ve güvenliği anlayışına oranla temelinde sırasıyla;
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planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma süreçlerine daha fazla yoğunlaşmaktadır
(Robson ve Macdonald, 2012: 334).
İşletmelerde kurumsal İSG yönetim anlayışının kurulması çoğunlukla gönüllülük
esasına dayanmaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerin genelinde ülkelerde zorunlu sisteme
geçildiği görülse de dünya genelinde gönüllülük esaslı bir sistem uygulanmaktadır. Zorunlu
uygulamaların temelinde devletin kontrolünde yürüyen bir süreç yer almaktadır. Bu durum da
devletin sorumluluklarını arttırdığından birçok ülke bu sorumluluğun altına girmemekte ve
sürecin sorumluluğunu piyasa aktörlerine devretmektedir. Gönüllü bir kurumsal yönetim
yaklaşımının kurulması ise işverenin veya işveren gruplarının ortak kararı doğrultusunda veya
sosyal paydaşlar ile uzlaşma sonucunda gerçekleşmektedir. Devlet, iş sağlığı ve güvenliği
sisteminin işletmeler tarafından kurumsallaşmasını desteklemek amacı ile birtakım teşvikler
sunmakta ve işletmeleri desteklemektedir (Robson ve Macdonald, 2012: 332).
Kurumsal iş sağlığı ve güvenli yönetim sistemi anlayışının gelişim süreci uzun yıllar
sürmüştür. Literatürde yer alan kavramsal ve deneysel çalışmaların çoğu bu sistemin uygunluğu
üzerine görüş bildirmektedir. Sistemi uygulayan işletmelerin sağlık ve güvenlik bakımından
daha güvenilir bir çalışma düzenine sahip oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Kurumsal İSG
faaliyetlerinin sorunsuz şekilde uygulanması, topluma ve paydaşlara örnek olarak
gösterilebilecek başarılı sonuçların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kurumsal İSG
anlayışının oturması, işletmelerin sağlık ve güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesinde faaliyet
gösterdiği ülkede uygulanan ulusal mevzuatın beklentilerinin önünde bir sağlık ve güvenlik
sistemi kurulmasını sağlayacaktır.

13.6. İşverenlerin
Yükümlülükleri

İş

Sağlığı

ve

Güvenliği

Konusundaki

6331 sayılı Kanun’da işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yükümlülüklerinin oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. 6331 sayılı Kanun’da yer alan
işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri; iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin genel yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin
yükümlülükleri, acil durum yükümlülükleri, iş kazası ve meslek hastalıklarını kayıt ve bildirme
yükümlülüğü, çalışanlarına yönelik yükümlülükleri ve diğer yükümlülükler olmak üzere altı
başlık altında değerlendirilebilir.

13.6.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Genel Yükümlülükler
İşverenlerin, 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 yapması gerekmektedir. Öte yandan işverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların
giderilmesini de sağlamalıdır (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ).
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İşverenler, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme
ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapma veya
yaptırma yükümlülüğü altındadır. Risk değerlendirmesi iş yerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi
ise insan hayatı ve çevre güvenliğine yönelik risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya meslek
hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli bilgilerin toplanarak,
tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmaktır (Yazıcı, 2016:
62).
Risk değerlendirmesi yalnızca işveren tarafından değil işverenin oluşturduğu bir ekip
tarafından gerçekleştirilir. Bu ekip içerisinde işveren veya vekili dışında, iş yerinde sağlık ve
güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, işyerindeki çalışan
temsilcileri, işyerindeki destek elemanları ve iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile
riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşmaktadır. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu
ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
Risk değerlendirmesi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak
üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde
yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirmektedir.
Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve
benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde bulunan daha önce
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi
çalışmalarında kullanılmak üzere, bu tehlikelerin nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara
maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması hâlinde;
 Her alt işverenin yürüttüğü işle ile ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi
çalışmalarını yapması veya yaptırması,
 Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin
sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin asıl işverence sağlanması,
 Asıl işverenin, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını
denetlenmesi ve bu konudaki çalışmaları koordine etmesi gerekmektedir.
Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermekle
yükümlüdür. Asıl işveren, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışması ile
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izlemeli, denetlemeli ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalıdır.
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Yapılmış olan risk değerlendirmesi çalışmalarının, tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmesi
gerekmektedir.
İşverenler, çalışanlara görev verirken çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işe
uygunluğunu göz önünde bulundurmalıdır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki
çalışanların hayatı ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır.
İşverenlerin yükümlülükleri yerine getirirken iş yeri dışındaki uzman kişi ya da kuruluşlardan
hizmet satın alması, sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği alanındaki yükümlülükleri de işverenlerin bu alandaki sorumluluklarını
etkilememektedir.

13.6.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin
Yükümlülükler
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenlerin çalışanları arasından iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekmektedir. İlk
defa 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personeli çalıştırma zorunluluğu olan işyerlerinin kapsamı 6331 sayılı Kanun ile
genişletilmiştir.
Yeni düzenlemenin küçük işletmeler için özellikle mali yönden sıkıntı yaratacağını
savunan görüşler olsa da; işyerlerine, zorunlu istihdam yoluna başvurmadan bu hizmetlerin
tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alarak yerine
getirebilme olanağı da sunulmuştur. Ayrıca işverenlere belirlenecek nitelikleri ve gerekli
belgelere sahip olmaları hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak bu görevleri
kendilerinin de yerine getirebilmesi için imkân tanınmıştır (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği ).
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda, işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür. Tam süreli
çalışması dahi, işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine
mevzuata uygun bir yer temin etme zorunluluğu bulunmaktadır. Tam süreli işyeri hekimi
görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunluluğu
bulunmadığını belirtmek gerekir (İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ).
İşverenlerin görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını
karşılamaları gerekmektedir.
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak görevi işverene aittir. İşverenlerin, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kuruluşlar
tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirmesi gerekmektedir. Yerine getirilmeyen hususlar olması durumunda ise
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talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirilmeli ve bu yazışmalar işyerinde düzenli olarak
arşivlenmelidir.

13.6.3. Acil Durum Yükümlülükleri
İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, ilk yardım veya
tahliye gerektiren olaylar acil durum olarak nitelendirilmektedir. İşyerinde meydana
gelebilecek acil durumlar, risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal
maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali ilk yardım ve tahliye gerektirecek
olaylar doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimali göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik).
İşverenlerin, iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler
dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planı hazırlama
yükümlülüğü bulunmaktadır. Acil durum planı tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş
aşamasından başlamak üzere acil durumlarının belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil
durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil
durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanmalıdır.
Acil durum planlarında;


İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı,



Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı,



Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi,



Belirlenen acil durumlar,



Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,



Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri,

 İşyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki bulunması gereken asgari
unsurlardır.
Acil durum planı kapsamında hazırlanan krokinin bina içinde kolayca görülebilecek
yerlerde asılı olarak bulundurulması gerekmektedir.
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi
ve uygulanabilirliğinden emin olmak için yılda en az bir defa tatbikat yapılması, denetlenmesi
ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. Bunun
sonucunda, gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda
yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanmalıdır.
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İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların
ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde etkinin büyüklüğüne
göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenmelidir. Bununla birlikte, herhangi bir
değişiklik meydana gelmesi dahi, hazırlanmış olan acil durum planlarının; tehlike sınıfına göre
çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda, tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda ve az tehlikeli
işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
İşverenlerin işyerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularında her
biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak
görevlendirilmesi gerekmektedir. Destek elemanı aslı görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili önleme, koruma, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak
görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişidir.
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işverenin,
çalışanların işi bırakarak derhâl çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için,
önceden gerekli düzenlemeleri yapması ve çalışanlara gerekli talimatları vermesi, durumun
devam etmesi hâlinde ise zorunluluk olmadıkça gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istememesi gerekmektedir.
Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka önemli husus çalışanların çalışmaktan
kaçınma hakkıdır. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilirler. İş sağlığı ve güvenliği
kurulunun bulunmadığı durumda ise işverenin derhâl kararını vermesi, durumu tutanakla tespit
etmesi ve çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Öte yandan
6331 sayılı Kanun çalışanlara, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işveren
ya da kurul kararını beklemeksizin işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli
yere gidebilme imkânı tanınmıştır. Böyle bir durumda işveren tarafından çalışanların haklarında
herhangi bir kısıtlama yoluna gidilemeyecektir.

13.6.4. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Kayıt ve Bildirme
Yükümlülüğü
İşverenlerin iş yerinde meydana gelen bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutması ve gerekli incelemeler yaparak bunlarla ilgili raporları düzenlemeleri
gerekmektedir. Ayrıca, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı
hâlde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayların da incelenmesi ve bunlarla ilgili rapor
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle risk değerlendirmesi bakımından oldukça
önemlidir.
İş kazası ve meslek hastalıklarının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirilmesi gerekmektedir. İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki, meslek hastalıkları için
sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilmesi ile öğrendiği
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tarihten itibaren 3 iş günü içinde “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile
bildirmelidir. Söz konusu form posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderilebilmektedir.
İşverenler, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate
alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını ve çalışanların işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş
kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile
işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca belirlenen düzenli
aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmamalıdır. Çalışanlar tarafından alınması
gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve
güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itiraz olması hâlinde,
itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır. Bu hastaneler
tarafından verilen kararlar kesindir. Sağlık gözetiminden doğan her türlü maliyet işverene aittir
ve hiçbir şekilde çalışana yansıtılamamaktadır.
İşverenler işten ayrılma tarihten itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık
dosyalarını saklamakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde
çalışmaya başlaması hâlinde, yeni işverenin çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep
etmesi, önceki işverenin de dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde yeni işverene
göndermesi gerekmektedir.
İşverenler tarafından, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve
sürdürülebilmesi için çalışanların ve çalışan temsilcilerinin; işyerinde karşılaşabilecekleri
sağlık ve güvenlik riskleri ile koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve
sorumluluklar ve ilkyardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanlar, tehlikelerle
bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhâl bilgilerin girilmesi
gerekmektedir. İşverenler, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve
önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen
bilgilere destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamalıdır.
İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla
yükümlüdür. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilmektedir.
Eğitimin verimli olması için eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların mevzuata
uygun olarak seçilmesine özen gösterilmesi ve çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde
teorik ve uygulamalı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İşverenler tarafından eğitim
faaliyetlerini gösteren programın çalışan veya temsilcilerinin görüşleri de alınarak yıllık olarak
hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, işe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeniliklerin
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ortaya çıkması durumunda ya da mevzuat değişikliği hâlinde yıllık eğitim programlarına ilave
yapılması ve programların güncellenmesi gerekmektedir(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik).
Yıllık eğitim programlarında verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde
düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı
hususlarına yer verilmesi gerekmektedir. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe
girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen süreler içinde; az tehlikeli işyerleri için en az
sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olacak şekilde her çalışan için düzenlenir. Eğitimler, bu sürelerden az olamaz. Eğitimler,
çalışanlara bireysel ya da gruplar hâlinde uygulanabilir.
Bu eğitimlerin, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak; çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda
en az bir defa ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanması
gerekmektedir.
İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya
başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir sebeple
alı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi
verilir.
İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,
yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların bulunması
hâlinde, bunlara grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimlerin verilmesi
gerekmektedir. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla
ilgili de ayrıca eğitim verilmesi gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin temel amacı; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine
yönelik davranış değişikliği yaratmak ve eğitimleri de aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca
kavranmasını sağlamak olmalıdır. Düzenlenen eğitimlerin belgelendirilmesi ve bu belgelerin
çalışanların özlük dosyalarında saklanması gerekmektedir. Eğitim sonrası düzenlenecek
belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görevi, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı,
soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer almalıdır. Eğitimlerde geçen süre, çalışma
süresinden sayılmaktadır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde
ise bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda verilecek eğitimin maliyeti hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılamaz.
Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan
önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda yetkili makamlara başvurarak durumu bildirmeleri
hâlinde hiçbir şekilde haklarında kısıtlama yoluna gidilemez. Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde
bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.
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İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi
olarak da görev yapar.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını
isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek
elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından
gerekli imkânlar sağlanır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talep ve
önerilerini doğrudan işverene iletebildikleri platformlar olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve
güvenliği kurullarının etkinliği, işyerindeki farklı birimlerin kurullarda temsil edilebilirliği ile
doğru orantılıdır. Bu kurulların temel amacı, işyerinde meydana gelebilecek tehlikeleri
inceleyerek, bu tehlikelerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine yönelik araştırmalar yapmaktır.
Dolayısıyla bu kurullarda sebep sonuç analizleriyle problem çözme teknikleri kullanılmakta ve
bu çalışmalar sayesinde kurulu üyeleri güncel iş sağlığı ve güvenliği problemleriyle
ilgilenebilme fırsatı yakalanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyerindeki tüm
tarafların temsil edildiği bir oluşumdur. Kurulların etkin bir şekilde işleyebilmesi için kurulda
yer alan temsilcilerinin oy hakkı bakımından eşit katılıma sahibi olması gerekmektedir.
Bununla birlikte, esas amaçlanan işçi kesiminin ağırlıklı katılımını sağlamak olmalıdır. Bu
nedenle, oluşumları bakımından ülkeden ülkeye farklılık gösteren iş sağlığı ve güvenliği
kurullarının birçoğunda kurul üyelerinin yarısından fazlası işçi kesiminden oluşmaktadır.
6331 sayılı Kanun, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlü tutmuştur.
Mevzuatta kurullarının işyeri bazında oluşturulacağı belirtildiği için, işverene bağlı
birden fazla işyeri bulunduğu durumlarda ya da aynı sermaye grubuna giren şirketlerin aynı
çalışma alanında faaliyet göstermeleri durumunda elli ve daha fazla çalışanı bulunan her bir iş
yerinde ayrı ayrı kurul oluşturulması gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği kurullarında;


İşveren veya işveren vekili,



İş güvenliği uzmanı,



İşyeri hekimi,


bir kişi,

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli



Bulunması hâlinde sivil savunma uzmanı,



Bulunması hâlinde formen, ustabaşı veya usta,
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 Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması hâlinde baş
temsilci yer almaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının ayda en az bir yere toplanması gerekmektedir. Ancak
kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli
işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. İşveren veya işveren vekili, kurul
için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlamakla ve kurulca hazırlanan toplantı
tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve işyerinde yapılan denetim
sonuçlarına ait kurul raporlarını, teftişlerde incelenmesini sağlamak amacıyla işyerinde
bulundurmakla yükümlüdür.

13.6.5. Diğer Yükümlülükler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapmaya,
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya ve bu
amaçla numune almaya kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu nedenle, yapılan kontrol ve
denetimlerde işverenler tarafından denetimleri güçleştirici faaliyetlerden kaçınılması
gerekmektedir.
İşverenlerin, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, faaliyete geçmeden
önce işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik rapor
hazırlamaları gerekmektedir. İşyerinin faaliyette geçebilmesi için hazırlanan güvenlik
raporlarının içerik ve yeterliliklerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca incelenmesi
gerekmektedir.

13.7. Sonuç
Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin gözetilmesi hem işletme sorumluluğu açısından
hem de toplumsal görev ve sorumluluklar açısından önem taşımaktadır. Çalışanların sağlıklı
olması ve güvenilir bir çalışması zaman içerisinde hem bireysel performanslarını arttıracak hem
de işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bu durum da
beraberinde işvereni iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş göremezlikten kaynaklanan tüm
maliyetlerden kurtulmasına neden olacak, beraberinde işletme verimliliğinin artmasıyla süreç
içerisinde işletme karlılığına katkı sağlayacaktır.
Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması sadece tehlikeli ve risk yaratacak
durumları ortadan kaldırmakla ve çalışanları tehlikeli tutum ve davranışlarının önüne geçmekle
sağlanacak kadar basit bir yönetim süreci değildir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
amacıyla yapılacak faaliyetler, öncelikle oluşturulacak bir politikaya dayandırılması
gerekmektedir. Bu politika iç ve dış faktörler gözetilerek oluşturulması gerekmektedir. İç
faktörler, işletme içerisinde tüm paydaşların katılımıyla koruma uygulamaları ve kullanılacak
teknolojilerin belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. Dış faktörler ise, yasal düzenlemeler ile
uluslararası sözleşmeleri yansıtmaktadır.
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İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının merkezinde işletmenin önlem almaması veya
çalışanların tehlikeli tutum veya davranışları yer almaktadır. Yasalara göre işletmede yer alan
makinelerin sağlıklı şekilde işlemesi ve çevresel risk faktörlerini ortadan kaldırılması
işletmelerin asil görevleri arasındadır. Diğer taraftan ise, gerçekleşen kazaların büyük bir
kısmının çalışanların tehlikeli tutum ve davranışları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bir
işletmede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin işe alım kısmından başlatılması gerekmektedir.
Doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek, çalışanın işini özgüvenle yapmasını sağlayacak ve tehlikeli
davranışların bir kısmı engellenmiş olacaktır. Buna ek olarak da işletmelerin çalışanlarına
sürekli sağlık ve güvenlik eğitim süreci içerisinde tutarak işletme içerisinde iş sağlığı ve
güvenliği kültürü oluşturması en sürdürülebilir politika olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş kazası ve meslek hastalıkları soncunda çalışanlar, işletmeler ve devlet açısından
ortaya çıkan ağır maliyetlerin öneminden bahsedilmiştir. Bu ağır sonuçların ortaya çıkmaması
adına iş kazası ve meslek hastalıklarını ortaya çıkaracak birçok risk ve tehlikenin başlangıç
aşamasından ortadan kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmanın işletmeler açısından birçok maliyeti ortadan
kaldıracağından bahsedilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmanın insan kaynakları
yönetim sürecinin desteği olmadan sağlanamayacağı vurgulanmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin
işletmelerde uygulanmasına yönelik olarak İSG yönetim sistemi uygulamalarından
bahsedilmiştir. Kurumsal yapının oluşturulması sonrasında iş kazası ve meslek hastalıklarından
doğan başta işgöremezlik maliyetleri ve iş devamsızlık maliyetlerinin ortadan kalmaya
başlamasının işletmelerin yükünü hafifletecek temel uygulamalar olacağı vurgulanmıştır.
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Uygulamalar
ISO 18001 VAKA
1) Toplu konut inşaatı yapan Yıkılmaz A.Ş. firmasında yapılan iş sağlığı ve güvenliği
denetimini gerçekleştiriyorsunuz. Denetime önce sahadan başlamak istediğinizi yönetim
Temsilcisi’ne bildirdiniz. Yönetim Temsilcisi inşaat sahasına girmeden önce kendi baretini ve
çelik burunlu iş ayakkabısını giydiğini gördünüz ancak size saha denetimi sırasında
kullanmanız için baret ve çelik burunlu iş ayakkabısı vermedi. Siz de üstünde durmadınız ve
sahaya yönetim temsilcisi ile birlikte giriş yaptınız. Yönetim Temsilcisi’ne acil durum toplanma
yerinin neresi olduğunu sorduğunuzda; inşaatın köşesinde oksijen tüplerinin konulduğu alanın
acil durum toplanma yeri olduğunu size söyledi. Şantiyeyi gezerken bir işçinin yüksekte
çalışmasına rağmen baret ve emniyet kemeri takmadığını gördünüz. Yönetim Temsilcisi’ne
sebebini sorduğunuzda “iş güvenliği ekipmanını kullanmayan kişinin alçı ustası olduğunu,
defalarca uyarmalarına rağmen iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaya ikna edemediklerini ve
bu bölgedeki en iyi usta olduğu için yaptırım yapamadıklarını” söyledi.
2) Yönetim Temsilcisi ile bir başka alana geçiyorsunuz. Burada büyük bir vinç 9. kata
çimento poşetlerini çıkarttığını, bu esnada vinçin tam altında üç işçinin giriş kat merdivenleri
için çimento kardığını görüyorsunuz. Vinci kullanan işçiye, vinci kullanabilmek için eğitim alıp
almadığını sorduğunuzda size; kendisinin demirci olduğunu, vinç operatörünün bugün çocuğu
hasta olduğu için gelmediğini söylüyor. Aynı zamanda şantiye şefi olan Yönetim Temsilcisi
işçinin bu söyledikleri karşısında şaşkın ve kızgın bir ifade ile kendisine haber verilmediği için
işçiye sinirleniyor. Yönetim Temsilcisi’ne personelin gerekli eğitimleri alıp almadığını
sorduğunuzda eğitim verdirdiklerini ancak çok fazla personelin girip çıktığı için her birinin
eğitimlerini takip edecek bir sistemlerinin olmadığı cevabını vermiştir.
3) Şantiye sahasında incelemelere devam ederken çimentoların hazırlandığı tozlu alana
giriyorsunuz; burada çalışan işçilerin tozdan yüzü gözü görünmemesine rağmen maske
kullanmadıklarını fark edip sebebini Yönetim Temsilcisi’ne soruyorsunuz. Yönetim Temsilcisi
“maske dağıttıklarını ancak sıcak olduğu için işçilerin maskeleri kullanmadıklarını” söylüyor.
İş güvenliği ekipmanlarının personele imza karşılı verilip verilmediğini sorduğunuzda Yönetim
Temsilcisi’nin sessizliğinden cevabın hayır olduğunu anlıyorsunuz. Toz seviyesinin yasal
limitlere uygunluğunu belirlemek için tozlu alanda daha önce toz seviye ölçümü yapılıp
yapılmadığını soruyorsunuz. Yönetim Temsilcisi, “ölçüm firması tarafından bir gün süre ile
ölçüm yapıldığını, o gün az iş olduğu için ölçüm sonuçlarının uygun normlarda çıktığını” size
söylüyor.
4) Yönetim Temsilcisi’ne daha önce iş kazası olup olmadığını sorduğunuzda geçen ay
işçilerden birinin 2. kattan düşüp ayağını kırdığını ancak işin çok uzamaması için kolluk
kuvvetlerine bildirimin yapılmadığını söylüyor. Kaza raporunu görmek istediğinizde böyle bir
raporun olmadığını ıkına sıkıla belirtiyor. Bunun üzerine kazaları oluşmadan önleyebilmek için
gerekli risklerin tanımlandığı tablonun var olup olmadığını soruyorsunuz. Risk analiz raporunu
size incelemeniz için verdiğinde yüksekten düşme ile ilgili bir riskin tespit edilmediğini
görüyorsunuz. Daha sonra acil bir durum olduğunda işçilerin neler yapmaları gerektiği ve
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kimler ile irtibata geçeceklerinin yazılı olduğu planları görmek istiyorsunuz. Yönetim
Temsilcisi, planı incelemeniz için size veriyor. Planı incelerken ilk yardım ekibinde yer alan
Ahmet Yıldırım ile görüşmek istediğinizi söylediğinizde kendisinin 3 ay önce istifa edip
ayrıldığını öğreniyorsunuz.
5) Biraz dinlenmek ve diğer dokümanları denetlemek için ofislerin bulunduğu bölüme
geçiyorsunuz. Yönetim temsilcisine firmanın uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatların
neler olduğunu sorduğunuzda, ilgili mevzuat listesini size veriyor. Listeyi incelerken yüksekte
çalışma ile ilgili mevzuatların listede bulunmadığını fark ediyorsunuz. Daha sonra iç denetim
kayıtlarını görmek istediğinizi söylüyorsunuz. İç denetim raporlarını incelediğinizde 4 adet
düzeltici faaliyetin tespit edildiğini, ancak 6 ay geçmesine rağmen düzeltici faaliyetlerin
kapatılmadığını fark ediyorsunuz. Daha sonra Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantı
tutanağını Yönetim Temsilcisi’nden istiyorsunuz. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantı
tutanağında genel müdürün imzalamasının özensizce taklit edilmiş olduğunu görüyorsunuz.
Ayrıca toplantıda alınan kararların geçen yılki toplantı ile birebir aynı olduğunu fark
ediyorsunuz
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Uygulama Soruları
1) Tetkik sonunda standardın maddelerine göre uygunsuzlukları bulunuz.
(Uygunsuzluğun ne olduğu tamamen kişisel bakış açısına ve yorumlara göre
değişebilmektedir.)
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Bölüm Soruları
I. Sağlık Hakkı
II. Güvenlik Hakkı
III. Sigorta Hakkı
1) Yukarında verilen yargılardan hangisi/hangileri bireylerin çalışma hayatında temel
hakları arasında yer almaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I ve II
2) Uluslararası Çalışma Örgütü dil birliği oluşturmak ve yeni bir içerik kazandırmak
adına “iş sağlığı ve güvenliği” kavramını ne zaman literatüre kazandırmıştır?
a) 1950
b) 1940
c) 1930
d) 1946
e) 1960
3) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin ele aldığı konular arasında yer
almaz?
a) Ergonomi
b) Çalışan Sağlığı
c) Makine Güvenliği
d) İş Güvencesi
e) Meslek Hastalıkları
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4) İş sağlığı ve güvenliğinin teknik boyutuyla ele alındığında aşağıdaki hangi bilim
dalı ile ilişki olduğu söylenemez?
a) Tıp
b) Mühendislik
c) İşletme
d) Psikoloji
e) Jeofizik
5) İş kazası
gerekmektedir?

gerçekleştiğinde aşağıdaki

kurumlardan hangisine bildirilmesi

a) Sosyal Güvenlik Kurum
b) Çalışma Bakanlığı
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
d) Sağlık Bakanlığı
e) Ulusal Konsey
6) “İşveren iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediğinde ............ .”
Yukarıdaki cümle tamamlanmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade
olarak tamamlar?
a) İşçinin tek taraflı fesih hakkı vardır.
b) İşverenin cezai sorumluluğu yoktur.
c) İşçinin tazminat kazanma hakkı doğabilir.
d) İş kazası gerçekleşebilir.
e) İşçinin işvereni uyarmasına rağmen, sağlıklı şartlar oluşmuyorsa işçi işi yapmaktan
kaçınabilir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşmasının nedenlerinden biri değildir?
a) Tehlikeli Davranışlar
b) Tehlikeli Durumlar
c) Periyodik Kontrollerin Yapılmaması
d) Denetim Yapılmaması
e) Risk Analizi Yapmak
8) Aşağıdakilerden hangisi işverenler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin doğrudan
maliyetleri arasında gösterilmez?
a) İş göremezlik giderleri
b) Ölüm tazminatları
c) Malullük aylıkları
d) Cezai ödemeler
e) Kazaya uğrayan makinanın tamiratı
9) Aşağıdakilerden hangisi işverenler açısından iş sağlığı ve güvenliğinin dolaylı
maliyetleri arasında gösterilmez?
a) Acil müdahale harcamaları
b) İş kazasından etkilenen çalışanların düşük performansı
c) İş kazası sonrası makina veriminin düşmesi
d) Kaza sonrası fazla çalışanlara ödenen ekstra ücretler
e) Geçici iş göremezlik ödemeleri
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10) İş kazası gerçekleştikten sonra kaç iş günü içerisinde ilgili kuruma bildirimi
yapılması gerekmektedir?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 10
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) e, 5) a, 6) b, 7) e, 8) e, 9) e, 10) a.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmeler açısından değişim
göstermekte olan insan kaynakları yönetimi anlayışı ve fonksiyonları incelenmektedir.
Uluslararası insan kaynakları yönetimine duyulan ihtiyacın nedenleri, uluslararası insan
kaynakları yönetiminin insan kaynakları yönetiminden farklı olduğu noktalar, bu farklılıkların
nerelerden kaynaklandığı, fonksiyonlardaki değişiklikler ve uluslararası insan kaynakları
yönetimine özgü fonksiyonlar bölümün temel konusunu oluşturmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geleneksel insan kaynakları yönetimi anlayışı neden uluslararası işletmelerin
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır?
2) Uluslararası işletmeler açısından uluslararası insan kaynakları yönetimi anlayışına
doğru bir dönüşüm yaşanması neden kaçınılmazdır?
3) Küreselleşme, insan kaynakları yönetimi üzerinde ne gibi etkilere neden
olmaktadır?
4) Çalışma yaşamında kültürün ne gibi etkileri vardır?
5) Uluslararası insan kaynakları yönetimi anlayışı ve fonksiyonları ile insan
kaynakları yönetimi anlayışı ve fonksiyonları arasında ne gibi farklılıklar vardır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Uluslararası İnsan
Kaynakları Yönetimi

Uluslararası insan kaynakları
yönetiminin özellikleri ve
fonksiyonları hakkında genel bilgi
edinilecektir.

Uluslararası insan kaynakları
yönetimi üzerinde son
dönemde yayınlanan dergi
ve kitaplar takip edilerek bu
ünitede öğrenilen bilgiler
pekiştirilip daha ileri bir
seviyeye taşınabilir.

Küreselleşme

Küreselleşmenin şirketleri insan
kaynakları açısından neden
dönüşüme yönlendirdiğinin
anlaşılması.

Küreselleşme ile ilgili çeşitli
yayınlar takip edilerek ve
araştırma yapılarak bu
ünitede öğrenilen bilgiler
pekiştirilip daha ileri bir
seviyeye taşınabilir.

Çalışma Yaşamında
Kültür

Kültürün çalışma yaşamındaki
etkisi ve kültürün insan kaynakları
yönetimi sürecinde nasıl bir etkisi
olduğu ve insan kaynakları
yönetimi anlayışı ile
fonksiyonlarını nasıl dönüştürdüğü
anlaşılacaktır.

Çalışma yaşamında kültürün
etkisi üzerine yapılan
araştırmalar incelenerek bu
ünitede öğrenilen bilgiler
pekiştirilip daha ileri bir
seviyeye taşınabilir.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi



Küreselleşme



Çalışma Yaşamında Kültür



Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
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Giriş
Küreselleşmekte olan dünyada, birçok şey değişmektedir. Şirketler de bu değişimden
etkilenmektedir. Artık birçok şirketin küreselleşmenin getirdiği değişimin sağladığı
avantajlarından yararlanmak ve aynı zamanda değişimin neden olabileceği olumsuzluklarla
mücadele edebilmek için uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ettiği
görülmektedir.
Uluslararası alanda faaliyetlerini yürüten şirketler insan kaynağı bakımından yeni
sorunlarla karşılaşmakta ve mevcut insan kaynakları anlayışı ile fonksiyonları bu sorunları
çözmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, insan kaynakları yönetimi anlayışı ve fonksiyonları
açısından değişim kaçınılmaz hâle gelmiştir ve dolayısıyla uluslararası alanda faaliyet gösteren
şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu birimleri yeni ihtiyaçlara yanıt verebilmek
amacıyla çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu süreçte geleneksel insan kaynakları yönetimi
fonksiyonlarının uluslararası düzeyde ihtiyaçlara yanıt vermek üzere yeni bazı özellikler
kazandığı ve aynı zamanda daha önce insan kaynakları yönetiminin konusunu oluşturmayan
yeni bazı fonksiyonların ortaya çıktığı görülmektedir.
Yönetim bilimleri alanında ve özellikle insan kaynakları yönetimi alanında son dönemin
önemli inceleme ve tartışma konularından biri de insan kaynakları yönetiminin uluslararası bir
boyut kazanmakta olduğuna ilişkindir. İşletmelerin faaliyetlerini ulusal sınırların ötesinde de
gerçekleştirmeye başlaması insan kaynakları yönetiminin de bu çerçevede ele alınmasına neden
olmaktadır.
Bu bölümde, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanındaki güncel gelişmeler arasında
yer alan Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) kavramı, bu kavramın neden ortaya
çıktığı, geleneksel İKY yaklaşımı ve uygulamalarından hangi temel noktalarda farklılaştığı
incelenmektedir.
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14.1. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı en yalın hâliyle “insanları dünya
genelinde yönetme” (Armstrong, 2006: 99) olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, UİKY
anlayışının ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda tanımın da ortaya çıkmış
bulunduğu belirtmek gerekir (Brewster vd., 2011: 10). Özellikle küreselleşmenin ve
uluslararası rekabetin ön plana çıkmasıyla beraber UİKY 1990’lı yıllardan beri uluslararası
rekabette kazananların ve kaybedenlerin belirlenmesinde temel unsurlardan biri olarak
tanımlanmaya başlanmıştır (Eroğlu, 2014: 92).
UİKY’nin tek bir ülkede faaliyet gösteren işletmelerin artık geleneksel olarak kabul
edilebilecek olan İKY uygulamalarının dışında ortaya çıkmak durumunda kalan ya da yeni
duruma uygun özellikler taşıyan unsurları içerdiğini söylemek mümkündür (Armstrong, 2006:
100). Diğer bir deyişle, UİKY, İKY’nin unsurlarını kapsamakla birlikte, faaliyetlerini birden
fazla ülkede yürüten işletmelerin bu nedenle karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin
geliştirdikleri çözüm yollarını ve uygulamaları içeren bir yapı sergilemektedir.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında “UİKY” ile “İKY” arasındaki farkın işletmenin
faaliyetlerini sürdüğü ortamın kendisinden kaynakladığı anlaşılmaktadır (Jotanovic, Ratkovic
ve Dasic, 2015: 162). Kısacası, bir işletme kendi kurulmuş olduğu ülkenin sınırlarının dışında
da faaliyet göstermeye başladığı zaman, İKY anlayışı ve fonksiyonları kaçınılmaz olarak UİKY
anlayışı ve fonksiyonlarına dönüşmek durumundadır.
Faaliyetlerini uluslararası alanda sürdüren bir şirketin insan kaynakları politikaları ve
uygulamaları, faaliyetlerini sürdürdükleri ya da faaliyette bulunmayı planladıkları ülkelerdeki
şu unsurlardan etkilenmektedir (Mondy ve Martocchio, 2016: 392-395):
1.

Ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı,

2.

Ülkedeki hukuki düzenlemeler,

3.

Ulusal kültürel normlar,

4.

Ülkedeki işgücünün karakteristikleri ve dinamikleri.

Bugün UİKY’nin uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmeler açısından rekabetçi
avantaj sağlamak açısından stratejik önemi olan potansiyel bir araç olarak görüldüğünü de
belirtmek gerekir (Eroğlu, 2014: 92).
İKY anlayışının UİKY anlayışına dönüşmesinde ve UİKY fonksiyonlarının tam olarak
gerçekleştirilmesinde, konuyla ilgili ilk dönem çalışmalarında şu beş unsurun dikkate
alınmasının gerekli olduğu ileri sürülmüştür (Armstrong, 2006: 100):
1. “Köken kuruluşun içinde kurulup geliştiği ülkenin kendine özgü kabulleri ve
değerleri çerçevesinde geliştirilmiş bulunan bir yönetim anlayışına sahip olduğunun kabul
edilmesi”.
501

2. “Köken kuruluşun uygulamalarının evrensel olmadığının, diğer bir ülkede güçlü ve
aynı zamanda zayıf yönleri oluşturabileceğinin bilinmesi”.
3.
“Faaliyetlerin sürdürüleceği diğer ülkelerde, o ülkenin koşullarına daha uygun ve
daha etkin uygulamaların olabileceğinin dikkate alınması”.
4.
“Kültürel farklılıkların olabileceğinin ve bu farklılıkların yararlı sonuçlar
sağlayabileceğinin farkında olunması”.
5.
“Kültürler arası etkileşimin insanların yönetilmesinde daha yaratıcı ve etkili
yöntemler geliştirebileceğine inanılması”.
Açıkça görüleceği üzere, ilk dönem yaklaşımları, UİKY konusunda ilk olarak kültürel
farklılıklar üzerinde durmuşlardır. Kültürel unsurların dikkate alınmasının gerekli olduğu,
UİKY alanında sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da vurgulanmakta ve dikkate alınması
gereken diğer unsurlar da belirlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin, uluslararası alanda faaliyete
geçmeyi planlayan bir şirketin insan kaynakları yöneticisi için bir yol haritası olmak üzere şu
sorulara yanıt vermesi tavsiye edilmektedir (Brewster vd., 2011: 8-9):


“Uluslararası bir firma olmak için bir stratejimiz var mı?”

 “Başarılı olmak için ne tip yöneticilerimizin olması gerekecek?” ve “Bu kişileri
nasıl bulacağız ya da yetiştireceğiz?”
 “Mevzuat, sendikalar, emek piyasaları, beklentiler vb. özellikler açısından diğer
ülkelerdeki insan kaynakları uygulamaları hakkında nasıl bilgi alabilirim?”
 “Ülkemizdeki yerel kültürel normlar için geliştirdiğimiz çalışma biçimlerinin etkisi
ne olacak? Bunların hepsini ya da herhangi birini bir başka ülkede kullanabilir miyiz?”
 “Kendi çalışanlarımızı yurt dışında görevlendirmek ya da o ülkedeki çalışanlardan
yararlanmak konusundaki seçimi nasıl yapacağız?”
 “Eğer kendi çalışanlarımızı yurtdışına gönderme tercihinde bulunursak uluslararası
hareketliliği nasıl yöneteceğiz?”


“Coğrafi ve kültürel mesafeler açısından bilgiyi nasıl kontrol edeceğiz?”

Yukarıda yanıtlanması gereken ve bir yol haritası olma özelliğini taşıyan bu ve benzeri
soruların insan kaynakları yöneticileri tarafından yanıtlanmak durumunda bulunulması
UİKY’nin işverenler/işletmeler boyutu ile ilişkilidir. Aynı şekilde, konuya “uluslararası insan
kaynakları” alanında çalışmak isteyenler açısından yaklaşıldığında, bu kişilerin de belirli bazı
özelliklerinin bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, UİKY açısından alana uygun
bir İnsan Kaynakları çalışanının ve yöneticisinin şu becerilere ve yeteneklere sahip olması
beklenmektedir (Brewster vd., 2011: 9):
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“Kişiler arası iletişim yetenekleri (özellikle kültürel empati açısından)”



“Karşısındakini etkileme ve görüşme yapma yetenekleri”



“Analitik ve kavramsal beceriler”



“Stratejik düşünme”.

Yine ayrıca bu kişilerin şu konularda da belirli bir düzeyde bilgi sahibi olmaları
gerekmektedir (Brewster vd., 2011: 9):


“Uluslararası İşletmecilik”



“Uluslararası Finans”



“Uluslararası İş Hukuku”



“Yerel Emek Piyasaları”



“Kültürel Farklılıklar”



“Uluslararası Ücretlendirme ve Diğer Ödemeler”.

Görüldüğü üzere, UİKY artık geleneksel olarak kabul edilebilecek İKY’den birçok
noktada farklılaşan bir içeriğe sahiptir ve bu içeriğin zaman içerisinde önemli ölçüde ve daha
fazla değişiklik gösterme potansiyeli bulunmaktadır.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, yapılan çeşitli tanımlamalarda, UİKY anlayışı ve
uygulamalarının bir şekilde “kültür” kavramıyla kesiştiği de görülmektedir. Kısacası kültür,
UİKY’nin ortaya çıkmasında ve İKY’den farklılaşmasında etkisi olan önemli unsurlarından
birisidir. Gerçekten de UİKY’e ilişkin akademik çalışmalarda bu alanda yapılacak
incelemelerin “kültür” ve “kültürel farklılıklar” boyutuna sıklıkla atıf verdiği görülmektedir.
Örneğin, UİKY alanının yapısının doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için yapılacak inceleme ve
çözümlemelerin sırasıyla şu üç başlık çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edilmektedir
(Brewster vd., 2011: 11):


Kültürlerarası Yönetim



Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi



Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Ne var ki İKY anlayışının uluslararası bir boyut kazanmasında kültürel farklılıkların
önemli bir etkisi olmakla birlikte, iş dünyasının ve şirketlerin uluslararası bir nitelik
kazanmasında etkili olan ve sürecin temel taşıyıcıları arasında yer alan küreselleşme sürecinin
de anlaşılması ve incelenmesi gerekmektedir. Diğer yandan, kültür unsurun önemli bir etkisinin
bulunmasında küreselleşmenin etkisi olduğunu da unutmamak gerekir. Çünkü özellikle
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küreselleşme sürecinin etkisiyle farklı kültürlerde doğmuş ve yetişmiş kişiler bir araya gelmekte
ve uyumlu bir biçimde çalışmaları beklenmektedir. Dolayısıyla, kültürel farklılıkların İKY’nin
konusu olmaya başlamasında ve böylelikle UİKY’ye doğru bir dönüşüm geçirmesinde
küreselleşmenin bu açıdan ele alınması gerekmektedir. Ayrıca, küreselleşme yalnızca farklı
kültürlerin karşılaşmasına yol açmamakta, aşağıda da ifade edileceği üzere, farklı siyasi,
ekonomik ve hukuki sistemlerinde de uyumlu hâle getirilerek insan kaynağının yönetilmesini
gerektiren bir ortama neden olmaktadır.

14.2. Küreselleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi
1970’li yıllardan itibaren dünyayı hâkimiyeti altına almaya başlamış olan küreselleşme,
beraberinde birçok değişimi de getirmiştir. Küreselleşmenin yeni bir olgu olup olmadığının
yanı sıra küreselleşmenin nasıl algılanması ve yorumlanması gerektiği de başlı başına tartışmalı
konular arasında yer almaktadır. Tüm bu tartışmalar bir yana, konu ile ilgili literatürde hâkim
olan görüş; küreselleşmenin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitli biçimlerde dünyayı
etkisi altına almaya başladığı ve insanlık tarihinde daha önce olmadığı kadar büyük, yaygın ve
kapsamlı dönüşümlere neden olduğu yönündedir.
Küreselleşme ile birlikte sadece iktisadi ve ticari unsular değil, siyasi, sosyal ve kültürel
unsurlar başta olmak üzere, birçok toplumsal kurum ve yapı değişim göstermekte ve yeni
biçimlere doğru dönüşüm geçirmektedir. Bu çerçevede, küreselleşen piyasalar iş yapma
biçimlerini de değiştirmekte ve yeni anlayış ve bakış açıları ortaya çıkmaktadır. Bütün bu süreç
içerisinde kuşkusuz İKY anlayışının da bütün bu değişim ve dönüşümden etkilendiği
görülmektedir.
Küreselleşmenin gelip geçici bir moda olmadığının ve dünyanın bugün reddedilemez
bir gerçeği olduğunun anlaşılması ile birlikte, özellikle 1980’li yıllardan itibaren sosyal bilimler
alanında çalışan akademisyenlerin bu konuda yoğun bir mesai harcamaya başladığı da
görülmektedir. İKY açısından da küreselleşme, insan kaynakları yönetiminin yeniden ele
alınmasını gerektiren bir dizi dönüşüme neden olmuştur. Bu nedenle, UİKY denildiğinde,
kaçınılmaz olarak küreselleşme kavramı ilk olarak ele alınmak durumundadır.
Sosyal bilimler alanında küreselleşme ve küreselleşme ile ilgili uzun soluklu ve
kapsamlı tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar küreselleşmenin farklı biçimlerde ele
alınmasından kaynaklanmakla birlikte, önemli olan nokta, küreselleşmenin var olup
olmadığının tartışılmadığı, küreselleşmenin mutlak bir gerçeklik olarak ele alındığıdır. Süre
gelen tartışmalar küreselleşmenin nasıl ele alınması ve nasıl yorumlanması gerektiğine
ilişkindir.
Küreselleşme önceki dönemlerle karşılaştırıldığında dört temel yenilik getirmiş
bulunmaktadır. Küreselleşme ile ortaya çıkan bu dört temel yenilik doğrudan doğruya UİKY
kavramının neden ve nasıl ortaya çıktığının anlaşılması bakımından özellikle önemlidir.
Söz konusu bu dört temel yenilik şu şekilde kavramlaştırılabilir (Bozkurt, 2004: 353354):
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Yeni piyasalar,



Yeni aletler,



Yeni aktörler,



Yeni kurallar.

Öncelikle bu dört temel yeniliğin birbirini etkilediğini ve dünyayı bu çerçevede
biçimlendirdiğini belirtmek gerekir. Artık belirli bir ülke sınırları ile bağlı kalmadan iş yapmak
yukarıda sayılan unsurlar çerçevesinde mümkün hâle gelmektedir.
Bugün artık ulusal sınırlarla bağlı kalmayan, köken ülkesinin sınırları dışında da
faaliyetlerini yürüten pek çok şirketin var olduğu bilinmektedir. Örneğin İsviçre kökenli ABB
firmasının 1990’lı yıllarında sonunda 140 ülkedeki, yaklaşık 1.000 iş biriminde yine yaklaşık
200.000 çalışanı ile faaliyette bulunduğu ve çalışanlarının bir kısmını yerel piyasalara yakın
olabilmek için kurduğu çeşitli ortaklıklar çerçevesinde 5.000 işletme bünyesinde istihdam ettiği
ve üstelik firmanın artık kendisini ulusal bir kimlik ile tanımlamadığı ya da bir giyim firmasının
ipliği G. Kore’de eğirttiği, dokuma ve boyamayı Taiwan’da yaptırttığı ve bunları Tayland’a
nihai ürün hâline getirterek çeşitli ülkelerde sattığı ve bütün bu süreçlerin Hong Kong’taki bir
firma tarafından koordine edildiği (McShane ve Von Glinow, 2000: 7-8) dikkate alındığında ve
küreselleşmenin 1990’lı ve 2000’li yıllarda da katlanarak büyüdüğü de hatırlandığında
küreselleşmenin günümüzde ulaşmış olduğu boyutlar hakkında fikir sahibi olabilmek mümkün
hâle gelmektedir.
Gerçekten, küresel bir dev hâline gelmiş bulunan Siemens firmasının faaliyetleri 190
ülkede yaklaşık 400.000 çalışan aracılığıyla sürdürülmektedir (Noe vd. 2016: 287). Ancak bu
noktada özellikle vurgulanması gereken bir husus, küreselleşmenin sadece büyük işletmeler
açısından geçerli olmadığıdır. Her ne kadar yukarıda verilen örnekler, küresel anlamda “dev”
olarak kabul edilebilecek firmalara işaret ediyormuş gibi görünse de küreselleşme sadece büyük
firmaları değil, küçük ve orta ölçekli firmaları da etkileyen bir yapı sergilemektedir.
Dolayısıyla, küçük ve orta ölçekli firmalarda çalışanlar açısından da “UİKY” anlayışı ve
uygulamaları söz konusu olmaya başlamıştır (Brewster vd., 2011: 8).
Bu noktada sorulması gereken önemli bir soru, işletmelerin neden uluslararası alanda
faaliyet göstermeyi tercih ettikleri ve neden faaliyetlerini birçok ülkede sürdürme ve giderek
bir küresel oyuncu olma konusunda istekli olduklarına ilişkindir. Bu konuda birçok görüş
bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri, işletmelerin uluslararası alanda faaliyet gösterme
tercihlerinin “atak nedenler” ve “savunmacı nedenler” olmak üzere iki ana grupta toplanarak
yorumlanması ve incelenmesi gerektiği yönündedir. Bu analize göre bir işletmenin uluslararası
alanda faaliyet gösterme kararı almasına neden olan faktörler Tablo 14.1’de yer aldığı biçimde
özetlenebilir.
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Tablo 14.1: İşletmelerin Uluslararasılaşma Nedenleri

Atak Nedenler

Savunmacı Nedenler

Yeni pazar arayışı

Bulunan yerel pazarı koruma

Maliyetleri azaltma, daha yüksek kârlara
ulaşma

Diğer pazarları koruma

Tepe yönetiminin büyüme ve genişleme
arzusunu tatmin etme

Hammadde arzı güvencesi
Teknoloji kazanma
Coğrafi farklılaşma
Yeni faaliyetler için temel oluşturma

Kaynak: Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon- Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar,
Genişletilmiş 5. B., Beta Yayınları, İstanbul, 2001: 272’den aktaran Filizöz, 2003: 163.
Kısacası küreselleşme süreci tartışmasız bir biçimde firmaların faaliyetlerini yeniden
gözden geçirmelerine ve bu dönüşümün neden olduğu sorunlara uygun çözümler üretmelerine
neden olmaktadır. Kuşkusuz bu süreçte temel rekabetçi avantaj sağlayan unsurlar arasında ilk
sıralarda sayılan İKY anlayışı ve yapılanması da bir değişim ve dönüşüm yaşamak durumunda
kalmaktadır. Örneğin IBM firmasının küresel anlamda güç kazanmak ve bu gücü koruyabilmek
için kendi İKY anlayışını ve yapısını, firmanın küresel düzeydeki stratejileri çerçevesinde
yeniden ele aldığı ve insan kaynakları yönetimi anlayışını bu çerçevede yeniden tasarlayıp
“küresel imkân sağlama ekipleri” gibi bu sürece uygun yeni yapılar ve yönetim tarzları
oluşturduğu görülmektedir (Noe vd., 2016: 14).
Artık üretim ve pazarlama süreçleri karmaşıklaşan bir yapı sergilemektedir. Kısaca
belirtmek gerekirse artık tedarik, üretim, satış, dağıtım ve pazarlama süreçlerinin ulusal sınırlar
dışına taştığı bir dünya ile karşı karşıya bulunduğumuzu söylemek mümkündür. Böylesi
karmaşıklaşan bir tedarik, üretim, satış, dağıtım ve pazarlama sürecinde, birbirinden farklı
niteliklere sahip işgücünün yine birbirinden farklı koşullar altında istihdam edilip çalıştırılması
başlı başına bir mesele hâline gelmekte ve bu durum UİKY’nin temel faaliyet konusunu
oluşturmaktadır.
Küreselleşme hakkında son dönemin yoğun tartışma konularından birisi de
küreselleşme sürecinin firmaların yapısal olarak dönüşüm geçirmesinde nasıl bir etkiye sahip
olduğu yönündedir. Küresel alanda faaliyet gösteren firmaların birbirinden farklı yapılar
oluşturdukları görülmektedir. Diğer bir deyişle, bir firmanın kendi ülkesi dışında faaliyet
göstermesi tek bir model üzerinden gerçekleşmemekte, uluslararası kimlik kazanma süreci çok
farklı yapıların oluşmasına neden olmaktadır.
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Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin tanımlanması ve sınıflandırılması
açısından söz konusu bu farklı yapılar, konuyla ilgili çalışmalarda her ne kadar çoğunlukla
birbirlerinin yerine kullanılıyor olsalar da uluslararası, küresel, ulusötesi ve çok uluslu olmak
üzere dört farklı kavram aracılığıyla nitelendirilmekte ve temel inceleme ve araştırma gruplarını
oluşturmaktadır. Birbirleri yerine kullanılan bu dört farklı kavramın birbirlerinden çeşitli
noktalarda farklılaştıklarını ve bu farklılıkların neler olduğunu vurgulamak önemlidir. Çünkü
UİKY anlayışı ile uygulamaları bu farklılıklardan da etkilenmekte ve tek bir model yerine
birden fazla modelin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uluslararası, küresel, ulusötesi ve çok
uluslu firma kavramlarına ilişkin temel ayırımlar Tablo 14.2’de gösterilmektedir:
Tablo 14.2: Uluslararası, Küresel, Ulus ötesi ve Çok uluslu Firmalar Arasındaki
Ayırımlar
Örgütsel
Özellikler

Çokuluslu

Küresel

Uluslararası

Ulusötesi

Ademimerkezi ve
her bir ülkede
kendine yeterli

Merkezi ve küresel
ölçekli

Temel
yetkinliklerin
kaynakları merkezi,
diğer
unsurlar
ademimerkezi

Dağınık, birbirine
bağımlı ve belirli
amaç
için
özgülenmiş

Denizaşırı
faaliyetlerin rolü

Yerel fırsat ve
stratejileri hissetme
ve
bunlardan
yararlanma

Ana
şirketin
yetkinliklerini
uygulama

Ana
şirkete
uyarlanma
ve
kaynak aktarma

Ulusal birimlerden
dünya
genelinde
bütünleşmiş
faaliyetlere
katkı
sağlanması

Bilginin
geliştirilmesi
dağıtımı

Bilgi her bir birim
tarafından
geliştirilip o birim
tarafından kullanılır

Bilgi
merkezde
geliştirilip merkez
tarafından kullanılır

Bilgi
merkezde
geliştirilip
denizaşırı birimlere
aktarılır

Bilgi
ortaklaşa
geliştirilip dünya
genelinde paylaşılır

Varlıklar
yeteneklerin
içeriği

ve

ve

Kaynak: J.V. Beaverstock, “The Spatial Mobility of Corporate Knowledge: Expatriation,
Global Talent and the World City”, Çevrim içi: http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb395.html,
Erişim tarihi: 06.02.2017.
Tablo 14.2’de de görülebileceği gibi uluslararası, küresel, ulus ötesi ve çok uluslu
olarak nitelendirilen firmaların birbirlerinden farklı örgütlenme yapıları ve faaliyet süreçleri
bulunmaktadır. Kuşkusuz bu farklılıklar İKY anlayışlarının ve uygulamalarının da farklı
olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, UİKY denildiğinde tek bir modelin olmadığı ya da
daha doğru bir ifade ile olamayacağı rahatlıkla görülebilecektir. Bu çerçevede UİKY alanında
yapılan akademik çalışmaların ve uygulamacıların geliştirdikleri yöntemlerin henüz belirli bir
olgunluğa ulaştığını söylemek güçtür.
Küreselleşmenin son dönemdeki yönü hakkında “Dördüncü Sanayi Devrimi”
tartışmaları da başlamış bulunmaktadır (Schwab, 2016). İçinde yaşadığımız dönemi tarif etmek
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için “Dördüncü Sanayi Devrimi” kavramını ileri süren Schwab’a göre, süreç üç temel nokta
üzerinden gelişim kaydetmektedir (Schwab, 2016: 8-9):


“Doğrusal değil üstel büyümeyi ifade eden ivme”,

 “Ekonomi, iş dünyası, toplum ve birey açısından öngörülemeyen paradigma
değişimlerini ifade eden genişlik ve derinlik”,
 “Ülkelerin, şirketlerin, endüstrilerin ve toplumun bütünüyle ve birlikte
dönüşümünü ifade eden sistem etkisi.
Bütün bu dönüşümler çerçevesinde, küreselleşme şirketler için yeni fırsatlar sunmanın
yanı sıra yeni tehditleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte şirketlerin yeni bir insan kaynakları
anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini yeniden düzenlemeleri ve insan kaynağına yaklaşımlarını
ve fonksiyonlarını baştan aşağıya tekrar kurgulamaları kaçınılmazlaşmaktadır.
Gerçekten, şirketlerin faaliyetlerini çeşitli ülkelere yaygın bir biçimde yürütmelerinin
yanı sıra, artan iç ve dış göç hareketleri, demografik yapı ve hatta “kuşak farklılıkları” gibi
nedenlerle değişen işgücünü yönetmeleri bir gereklilik hâline gelmektedir (McShane ve Von
Glinow, 2000: 8-9). Bütün bu süreç içerisinde geçmişteki çalışma ilişkileri ile iş yapma
biçimlerinin de dönüşüm geçirdiği görülmektedir. UİKY bütün bu süreçleri içermek
durumundadır. Ancak bu noktada şunu da belirtmek yerinde olacaktır: İKY anlayışındaki
uluslararası düzeydeki dönüşümün ifade edilebilmesi amacıyla konuyla ilgili literatürde
“küresel insan kaynakları yönetimi” kavramının da kullanıldığı görülmektedir.

14.3. Kültür ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Günlük dilde sıklıkla kullanılan kültür kavramının, şaşırtıcı bir biçimde, tam olarak nasıl
açıklanabileceği ve ne anlama geldiği üzerinde bir fikir birliğine ulaşılmış olduğunu söylemek
oldukça güçtür. Günlük dilde sıklıkla kullanılmasına rağmen, kültür kelimesi, 19. Yüzyıl gibi
görece yakın tarihli bir dönemden itibaren dünya dillerine girmeye ve kullanılmaya başlamıştır.
Kültür kelimesinin zaman içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşüm kelimenin tarım, inanç ve
yaşam biçimi gibi çok çeşitli boyutlarda ele alınmasına ve kullanılmasına neden olmuştur.
Günümüzde de kültür kelimesinin tek ve bütünlükçü bir tanımının yapılamayacağı genel olarak
kabul edilmektedir (Omay, 2009: 7-8).
Kültür üzerinde yapılan çalışmalarda, kavramın dört temel anlamı içermek üzere
kullanıldığı görülmektedir (Sungur, 2014: 29):
1. “Kültür bilim alanında uygarlıkları”,
2. “Beşerî alanda eğitim sürecini”,
3. “Estetik anlamda güzel sanatları”,
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4. “Teknoloji ve biyoloji alanında da üretme ve tarım yapmayı ifade etmek için
kullanılmaktadır”.
UİKY açısından da kültür “gerek uluslararası alanda iş yapabilme gerekse de insan
kaynakları yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için en önemli mesele” olarak tanımlanmaktadır.
Bunun nedeni kültürün (Briscoe ve Schuler, 2004: 114):


“İnsanlara kim oldukları, aitlik ve nasıl davranmaları gerektiğini”,



“Koşullara uyabilmeyi ve buna ilişkin bilgiyi aktarabilmeyi”,

 “Düşünme, sorun çözme ve karar alma gibi her anlamda yönetim süreçlerini
etkileyip öğrenmelerini sağlamasıdır”.
Çalışanların amaca uygun olarak yönetilebilmesinde en önemli unsur olarak görülen
kültür üzerinde, çalışma yaşamına ilişkin önemli araştırmalar ve incelemeler yapılmış
bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle Geert Hofstede tarafından yapılan ve sonraki
dönemlerde Hofstede önderliğindeki bir ekip tarafından sürdürülen araştırma dizisi genellikle
bu alanda temel referans olarak kabul edilebilecek araştırma dizisi olup, diğer araştırma ve
incelemelere kaynaklık edip yol gösteren sonuçlar vermektedir.
Hofstede’in sonuçlarını ilk olarak 1980 yılında yayınladığı çalışması farklı ülkelerdeki
IBM çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hofstede, bu çalışmasında dört kültür boyutunu
esas alarak dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerini sürdüren aynı şirketin çalışanları arasındaki
kültürel farklılıkları incelemiştir. Hofstede’in ilk dönemi kapsayan bu çalışmasında esas alınan
dört kültür boyutu şunlardan oluşmaktadır:


Bireyci-toplulukçu,



Erkek-Dişi kültür yapısı,



Belirsizlikten kaçınma,



Güç aralığı.

Bireyci-toplulukçu Kültür Boyutu: Hofstede’in araştırmasında esas aldığı bireycitoplulukçu kültür boyutu, bireyin toplum içindeki davranışları ve konumunun açıklanmasına
hizmet eden bir ayırımdır. Birey kendisini toplumdan ayrı bir biçimde konumlandırıyorsa
“bireyci”, birey kendisini toplumun bir parçası olarak konumlandırıyorsa “toplulukçu” bir
kültür yapısının varlığından söz edilebilmektedir. Hofstede’in araştırmasına göre en fazla
bireyci ve en fazla toplulukçu kültürü yansıtan ülkeler Tablo 14.3’te gösterilmektedir
(Hofstede, 2001: 215):
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Tablo 14.3: Hofstede’in Araştırmasına Göre En Yüksek Derecede Bireyci ve Toplulukçu
Olduğu Tespit Edilen Ülkeler
Sıra

Toplulukçu

Bireyci

1.

ABD

Guatemala

2.

Avustralya

Ekvator

3.

İngiltere

Panama

Erkek-Dişi Kültür Boyutu: Hofstede’in araştırmasındaki erkek-dişi kültür boyutu,
erkeklerin ve kadınların sahip oldukları özellikler olarak değil, kültürün kendisinin erkek ve
dişi özellikler taşıması şeklindeki kavramlaştırmaya ilişkindir. Erkek-dişi kültür boyutunda
hem sorunların nasıl çözüldüğü hem de bireylerin toplumdaki önceliklerinin neler olduğu ele
alınmaktadır. Hofstede’e göre erkek kültür olarak nitelendirilebilecek kültürel yapılarda
girişimcilik ruhu, para kazanma hırsı ve maddecilik ön planda iken, dişi kültür olarak
nitelendirilebilecek kültürel yapılarda insana önem verme ve insan ilişkileri ön planda
tutulmaktadır. Hofstede’in araştırmasına göre en fazla erkek kültür ve en fazla dişi kültür
özelliği yansıtan ülkeler aşağıda yer alan Tablo 14.4’te gösterilmektedir (Hofstede, 2001: 286):
Tablo 14.4: Hofstede’in Araştırmasına Göre En Yüksek Derecede Erkek Kültür ve
Dişi Kültür Özelliği Tespit Edilen Ülkeler
Sıra

Erkek Kültür

Dişi Kültür

1.

Japonya

İsveç

2.

Avusturya

Norveç

3.

Venezuela

Hollanda

Belirsizlikten Kaçınma: Hofstede’in araştırmasındaki belirsizlikten kaçınma boyutu,
bir toplumdaki bireylerin belirsizlik ve yenilikler karşısındaki tepkilerine ilişkindir.
Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlarda bireyler yeniliklere daha kapalı bir tutum
sergilerken, risklerden de mümkün olduğunca kaçınmaktadır. Belirsizlikten kaçınmanın düşük
olduğu toplumlarda ise bireyler yeniliklere daha açık bir tutum sergilerken, risk alma
konusunda daha istekli davranmaktadırlar. Hofstede’in araştırmasına göre en yüksek ve en
düşük derecede belirsizlikten kaçınma özelliği yansıtan ülkeler Tablo 14.5’te gösterilmektedir
(Hofstede, 2001: 151):
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Tablo 14.5: Hofstede’in Araştırmasına Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede
Belirsizlikten Kaçınma Özelliği Tespit Edilen Ülkeler
Sıra

Yüksek Derecede
Belirsizlikten Kaçınma

Düşük Derecede
Belirsizlikten Kaçınma

1.

Yunanistan

Singapur

2.

Portekiz

Jamaika

3.

Guatemala

Danimarka

Güç Aralığı: Hofstede’in araştırmasındaki güç aralığı boyutu, toplumsal ilişkilerde
toplumsal statünün ve hiyerarşinin ne derecede etkisinin bulunduğunu incelemektedir. Statü ve
unvan gibi unsurlar toplumsal ilişkide bireylerin birbirleri ile olan iletişiminde doğrudan etkili
ise ve bireylerin arasında toplumsal anlamda bir mesafenin oluşmasına neden oluyorsa, bu
durum, o kültürde güç aralığının yüksek olduğu göstermektedir. Aynı şekilde, statü ve unvan
gibi unsurlar, toplumsal ilişkide bireylerin birbirleri ile olan iletişimlerinde doğrudan bir etkiye
sahip değilse ve bireyler arasında toplumsal anlamda bir mesafenin oluşmasına neden
olmuyorsa, bu durum, o kültürde güç aralığının düşük olduğunu göstermektedir. Hofstede’in
araştırmasına göre en yüksek ve en düşük derecede güç aralığı özelliği yansıtan ülkeler Tablo
14.6’da gösterilmektedir (Hofstede, 2001: 151):
Tablo 14.6: Hofstede’in Araştırmasına Göre En Yüksek ve En Düşük Derecede
Belirsizlikten Kaçınma Özelliği Tespit Edilen Ülkeler
Sıra

Yüksek Derecede Güç
Aralığı

Düşük Derecede Güç
Aralığı

1.

Malezya

Avusturya

2.

Panama

İsrail

3.

Guatemala

Danimarka

Hofstede sonraki dönemlerde de çalışmalarını devam ettirmiş, incelenen ülke sayısını
artırmış ve iki kültür boyutu daha eklemiştir. Hofstede, kültür araştırmalarındaki sonraki dönem
çalışmalarında beşinci bir boyut olarak “uzun dönem yönelimi” boyutunu ve daha sonra altıncı
bir boyut olarak “Hoşgör/Müsamaha” boyutunu eklemiştir. Dolayısıyla Hofstede’in çalışma
yaşamında kültürün etkisini incelediği çalışmalarında 2010 yılı itibarıyla şu altı unsur dikkate
alınmaktadır (Hofstede, 2011: 7-8):


Bireyci-toplulukçu,
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Erkek-dişi kültür yapısı,



Belirsizlikten kaçınma,



Güç aralığı,



Uzun dönem yönelimi,



Hoşgörü/müsamaha.

Hofstede kültürün sadece bireysel düzeydeki etkilerini incelemekle yetinmemiş, aynı
zamanda örgütsel anlamda da kültürün boyutlarıyla ilgilenmiştir. Örgüt kültürünün boyutları
çalışması henüz yeni bir yaklaşım olmakla birlikte zamanla daha fazla kültür boyutunun
eklenmesi ya da mevcut boyutların yeniden gözden geçirilmesiyle daha doğru sonuçlar verecek
bir yaklaşım sergilemesi beklenmektedir (Hofstede, 2011: 19-20). Hofstede’in örgütlerin
kültürel boyutlarıyla ilgili olarak incelenmesi gerektiğini ileri sürmüş olduğu altı kültür boyutu
şu şekildedir (Hofstede, 2011: 20):


Süreç odaklı / Sonuç odaklı



İş odaklı / Çalışan odaklı



Profesyonel / Dar kapsamlı



Açık sistemler / Kapalı sistemler



Sıkı / Gevşek kontrol



Pragmatik / Normativ

Hofstede’in çalışmaları ilk yayınlandığı dönemden beri büyük ses getirmiş ve özellikle
UİKY açısından, yukarıda da belirtildiği üzere, kültürel boyutun dikkate alınmasının gerekli
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir işletmenin farklı
kültürel arka planları bulunan çalışanlarını birbirleriyle uyumlu bir biçimde çalışmaya teşvik
edecek ve farklı yönetimsel ihtiyaçların bulunduğunu kabul edecek bir yapı oluşturmasının
gerekliliği ön plana çıkmış bulunmaktadır.
Bento ve Ferreira, Hoftstede’in 1980 yılında yayınlamış olduğu araştırmadan yola
çıkarak uluslararası örgütlerde şu ikili unsurların dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir
(Armstrong, 2006: 103):


Eşitlik ve eşitsizlik,



Belirlilik ve belirsizlik,



Kontrol edilebilirlik ve kontrol edilemezlik,
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Bireycilik ve toplulukçuluk,



Maddecilik ve kişiselleştirme.

Sparrow ve Hiltrop ise insan kaynakları açısından şu uygulamaların ulusal kültürden
etkilenebileceğine dikkat çekmektedirler (Armstrong, 2006: 103):


Etkili yöneticiliği mümkün kılan kararlar,



Yüz yüze geri bildirimde bulunma,



Uluslararası görevleri kabul etmeye hazır olma,



Ödeme usulleri ve farklı sosyal adalet anlayışları,



Örgütsel yapılanma ve stratejik dinamiklere olan yaklaşımlar.

Çalışma yaşamının kültürel boyutlarını inceleyen diğer önemli bir çalışma Fons
Trompenaars tarafından gerçekleştirilen ve 50 ülkeyi kapsayan bir araştırmadır.
Trompenaars’ın araştırması Hofstede’in araştırmalarından farklı kültür boyutlarını ele almış
olmasına rağmen oldukça benzer sonuçlara ulaşmıştır. Trompenaars’ın araştırmasında ele
alınan kültür boyutları şu şekildedir (Briscoe ve Schuler, 2004: 121):


Evrensel ya da özel olma (kurallar mı yoksa ilişkiler mi geçerli?)



Toplulukçuluk mu bireycilik mi?



Duyguların aktarılmasındaki sınır.



Diğer insanların yaşamına dâhil olma derecesi.



İnsanlara statülerinin veriliş şekli.

Diğer yandan, yapılan bazı çalışmalar “kültürler arası anlayışın” önemini vurgulamanın
yanı sıra, her ülkenin sahip olduğu kültürün, kültürler arasında anlayış açısından farklı olduğunu
da ortaya koymaktadır. Bunun anlamı, her kültürün aynı derecede kültürler arası anlayışa yatkın
olmadığı ve bu farklılığın da dikkate alınmasının gerekli olduğudur (Briscoe ve Schuler, 2004:
114-115). Bu konuda 3.292 üst düzey yöneticiyi kapsayan bir araştırmanın örnek sonuçları
Tablo 14.7’de yer almaktadır. Bu tabloda derecelendirme 1-10 arasında yapılmıştır. 1 en düşük
puan, 10 en yüksek puanı göstermektedir:
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Tablo 14.7: Bazı Ülkelerin “Kültürler Arası Anlayış” Yatkınlıklarına İlişkin Örnekler
Ülke

Kültürler Arası Anlayış Yatkınlığı
Puanı

İsviçre

8,02

Kanada

6,63

Avustralya

6,15

İzlanda

5,79

Endonezya

5,56

G. Kore

5,35

ABD

5,22

Fransa

5,08

Polonya

4,57

Rusya

3,10

Kaynak: Briscoe ve Schule, 2004: 115’ten yararlanılarak özetlenmiştir. Özgün tabloda da
İsviçre en yüksek düzeyde kültürler arası anlayış puanına, Rusya en düşük kültürler arası
anlayış puanına sahiptir.
Kültürün çalışma yaşamında ve özellikle küreselleşme süreciyle birlikte gittikçe önem
kazanmakta olan UİKY anlayışı çerçevesinde büyük bir etkisi olduğu genel olarak kabul
edildiğinden, benzer kültürel yapıların birer grup oluşturdukları görülmektedir. Bu
gruplandırma, kültür üzerinde yapılan araştırmalar çerçevesinde ortaya çıkmış olup, yine bu
gruplandırmanın uluslararası düzeydeki yönetim faaliyetleri açısından alınacak kararlar ve
uygulamalar için yol gösterici bir nitelik taşıması beklenmektedir. Birbirilerine olan kültürel
benzerlikleri çerçevesinde ülkeler belirli ortak özellikler çerçevesinde gruplanmaktadır. Temel
gruplama başlıkları ve bunlara ilişkin örnek ülkeler şu şekilde verilebilir (Briscoe ve Schuler,
2004: 121-123):


İngiliz (Anglo): Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, Güney Afrika vd.



Arap: Bahreyn, Umman, Kuveyt, Suudi Arabistan vd.



Uzak Doğu: Çin, Endonezya, Filipinler, Tayvan vd.



Germen: Avusturya, Almanya, İsviçre.



Latin Amerika: Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika vd.
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Latin Avrupa: Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya.



Yakın Doğu: Yunanistan, İran, Türkiye.



Nordik: Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya.



Kendine Özgü: Brezilya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore.

Yukarıda önemli örnekleri verilmiş bulunan kültür çalışmaları, bugünün iş dünyası için
uluslararası alanda faaliyet gösterirken “küresel düşün yerel hareket et” sloganının ortaya
çıkmasına ve çok çeşitli uluslararası ve yerel gereksinimlerin dengeli bir biçimde ele alınması
anlayışının göz önünde bulundurulma zorunluluğuna neden olmuştur (Armstrong, 2006: 104).

14.4. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Özellikleri
Daha önce de belirtildiği üzere UİKY ile geleneksel anlamda İKY arasındaki en temel
ayırım, işletmelerin faaliyetlerini yürüttükleri ortamın farklılaşmış olmasından
kaynaklanmaktadır. Her ülkenin kendine özgü özelliklerinin bulunması ve işletmelerin örgüt
yapısı içerisinde kendilerine özgü çözüm yolları geliştiriyor olmaları, “karşılaştırmalı insan
kaynakları yönetiminin” konusunu oluşturan farklı İKY anlayışlarının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. UİKY bu çok boyutlu bulmacanın nasıl çözülebileceğine dair yürütülen çabaların
bir sonucu olarak görülebilir (Jotanovic, Ratkovic ve Dasic, 2015: 162-163).
UİKY ile artık gelenekselleşmiş olarak kabul edilebilecek İKY arasındaki temel
farklardan birisi, İKY faaliyetlerinin tek bir ülke ile sınırlı iken, UİKY açısından işletmenin
faaliyetlerinin “köken ülke”, “ev sahibi ülke” ve “üçüncü ülke” olmak üzere birden fazla
“kategori” ile tanımlanan ülkede yürütülmesi söz konusu olduğundan, uygulamaların son
derece karmaşık bir çerçevede ele alınması ve gerçekleştirilmesini gerektirmesidir (Jotanovic,
Ratkovic ve Dasic, 2015: 163). UİKY açısından, “köken ülke”, “ev sahibi ülke” ve “üçüncü
ülke” kavramlarının neyi ifade ettiği Tablo 14.8’de gösterilmektedir.
Tablo 14.8: Uluslararası İnsan Kaynakları Açısından Ülke Kategorileri
Ülke Kategorisi

Anlamı

Köken Ülke

İşletmenin yönetim merkezinin bulunduğu ülke

Ev Sahibi Ülke

İşletmenin en az bir bölümünün faaliyetlerini sürdürdüğü ülke

Üçüncü Ülke

İşletmenin ihtiyaç duyduğu işgücü ya da finansal kaynak gibi
unsurları sağlayan ülke

Kaynak: Jotanovic, Ratkovic ve Dasic, 2015: 163’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Ülke kategorilerindeki bu ayırıma benzer bir biçimde çalışanlar için de dörtlü bir ayırım
bulunmaktadır. Dolayısıyla, UİKY açısından aralarında birden fazla ülkenin vatandaşının
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bulunduğu bir insan kaynağını yönetme gibi oldukça zor ve karmaşık bir süreç söz konusudur.
UİKY açısından çalışanların vatandaşlık kategorileri Tablo 14.9’da gösterilmektedir:
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Tablo 14.9: Uluslararası İnsan Kaynakları Açısından Vatandaşlık Esasına Göre
Çalışanların Kategorileri
Çalışan Kategorisi
Yabancı Çalışan

Anlamı
Görevli bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan çalışanları ifade
etmektedir.

Ev Sahibi Ülke Bu grup çalışanlar için “yerel çalışan” terimi de kullanılmaktadır.
İşletmenin faaliyetini sürdürdüğü ev sahibi ülkede bu ülkenin
Vatandaşı Çalışan
vatandaşı olan çalışanları ifade etmektedir.
Köken
Ülke İşletmenin yönetim merkezinin bulunduğu ülkenin vatandaşı olup
diğer bir ülkede çalışanları ifade etmektedir.
Vatandaşı Çalışan
Üçüncü
Ülke Ne ev sahibi ülkenin ne de köken ülkenin vatandaşı olmayıp yine
vatandaşı olmadığı bir ülkede o işletme için çalışanları ifade
Vatandaşı Çalışan
etmektedir. Örneğin, köken ülkesinin ABD olduğu çok uluslu bir
bankanın Şangay şubesinde görev yapan bir Fransız yönetici.
Kaynak: Dessler, 2014: 443’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
UİKY açısından vatandaşlık esasına göre çalışan kategorilerinin bazı kaynaklarda,
“yabancı çalışan” kategorisinin dikkate alınmadan, “ev sahibi ülke vatandaşı çalışan”, “köken
ülke vatandaşı çalışan” ve “üçüncü ülke vatandaşı çalışan” olmak üzere üçlü bir ayrım ile
incelendiğini de belirtmek gerekir.
Diğer yandan, yine bazı kaynaklarda ise “yabancı çalışan” kategorisini “gelen” ve
“giden” olarak ikiye ayırma eğilimi olduğu görülmektedir (Bkz. Dowling, Festing ve Engle,
2013: 3).
UİKY anlayışı ve uygulamalarına olan ihtiyaç işte bu karmaşık unsurların kesişim
noktasında ortaya çıkmaktadır. Genel bir bakış açısıyla, UİKY’nin şu üç noktaya odaklandığı
kabul edilmektedir (Dessler, 2014: 440):
1.

Küresel şirketlerdeki insan kaynağını yönetmek,

2.

Yabancı çalışanları yönetmek,

3.

Çok çeşitli ülkelerdeki insan kaynakları uygulamalarını kıyaslama.

Bu çerçevede UİKY açısından, geleneksel İKY uygulamalarının yanı sıra küresel alanda
faaliyet göstermenin kaçınılmaz sonucu olarak görülebilecek yeni ve farklı ihtiyaçlara da yanıt
verilmesinin gerekliliği geçen süreç içerisinde açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Geleneksel
İKY uygulamalarından farklı olarak UİKY son dönem gelişmeleri çerçevesinde ortaya çıkan
ihtiyaç ve beklentilere yanıt vermek durumundadır. Söz konusu bu ihtiyaç ve beklentiler sadece
firmalardan ya da çalışanlardan kaynaklanmamaktadır.
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Süreç ve uygulamalar uluslararasılaşma sürecinin bir yansıması olarak son derece
karmaşık bir yapı sergilemektedir. Bu açıdan geleneksel İKY fonksiyonlarının, “UİKY”
anlayışının ve uygulamalarının ortaya çıkması neden olacak dört farklı etki altında kaldığını
söylemek mümkündür. Bu etkenler şu şekilde özetlenebilir (Brewster vd., 2011: 14):


“Daha fazla iş birimi çeşitliliğine olan ihtiyaç”



“Daha fazla dış paydaş etkisi”



“Daha yüksek düzeyde risklere açık hâle gelme”



“Çalışanların yaşamlarının ve aile durumlarının daha çok dikkate alınması”

Bu dört etkenin ortaya çıkmasında ya da öncelik kazanmasında, küreselleşme ve buna
bağlı olarak kültürel farklılıkların ön plana çıkmasının etkili olduğu görülmektedir.

14.5. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Sahip Olması
Gereken Nitelikler
Yukarıda da belirtildiği üzere, UİKY geleneksel İKY uygulamalarını esas almakla
birlikte bunları “uluslararasılaşma” çerçevesinde yeniden yorumlamak ve yine
“uluslararasılaşma” sonucu ortaya çıkan örgütsel ihtiyaçları karşılamak durumundadır. Bu
çerçevede, İnsan Kaynaklarından sorumlu birimin gerek fonksiyonel olarak gerekse de birimin
çalışanları ve yöneticileri olarak öncelikle kendisini yeniden yapılandırması ve
“uluslararasılaşmanın” getirdiği yeni ihtiyaçlara yanıt verebilecek hâle getirmesi
gerekmektedir. Bu noktada İnsan Kaynakları biriminin yöneticileri ve çalışanlarının geleneksel
İnsan kaynakları birimlerine göre daha aktif ve stratejik bir rol üstlenmeleri ve yetki ve
sorumluluklar açısından da “dünya çapında” bir İnsan Kaynakları birimi olmaları
beklenmektedir (Briscoe ve Schuler, 2004: 396-399).
Bu çerçevede UİKY’nin “dünya çapında” olup olmadığının değerlendirilmesi ve diğer
işletmelerin UİKY uygulamaları açısından karşılaştırma yapılması amacıyla kullanılabilecek
bazı kalite ölçütleri belirlenmiştir. Bu kalite ölçütleri şunlardır (Briscoe ve Schuler, 2004: 399400):
 “İşletmenin temel meselelerine gerek çözümleme gerekse de uygulamalar açısından
müdahil olma”,
 “Uluslararası insan kaynakları ve örgüt meselelerinin strateji uygulamalarında
kritik öneme sahip olarak kabul edilmesi”,


“Biriminin vuku bulan durumlara müdahale edebilme yeteneği”,



“Birimin politika, süreç ve uygulamalarının işletmenin bütünüyle uyumlu olması”,



“Uluslararası insan kaynakları görevi almak isteyen bireylerin sayısı”,
518



“Birimin planlarının ve hedeflerinin karşılanması”,

 “Biriminin işletmenin stratejik ihtiyaçlarını ve çıkarlarına hizmet edecek yapıya,
örgütlenmeye ve faaliyetlere sahip olması”,


“İşletme içindeki tatminin yüksek olması”,



“Birimin faaliyetlerinin bütün çalışanlarca paylaşılıp anlaşılması”,



“Birimin yeni koşullara uyum sağlayabilmesi ve esnek olabilmesi”,



“Birimin faaliyetlerinin etkinliğini ölçebilmesi”,



“Birimin işletmedeki büyük değişimleri sağlayabilmesi”,



“Birimin yetkin, uyum sağlayabilir ve esnek çalışanlarının bulunması”.

14.6. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
UİKY’nin fonksiyonları ile geleneksel İKY’nin fonksiyonları arasındaki önemli ayırım
iki noktada ortaya çıkmaktadır:
1. Planlama, işe alma, eğitim, ücretlendirme, performans yönetimi gibi geleneksel
İKY fonksiyonları, UİKY açısından “küresel/uluslararası” ölçek ve farklı ülkelerin şartları
dikkate alınarak uygulanmak durumundadır.
2. Köken ülke vatandaşı çalışanlar, yabancı çalışanlar, geri dönen çalışanların uyumu
gibi geleneksel İKY’nin uygulamaları dışında kalan yeni ihtiyaç ve sorunları ele alıp, bu yeni
ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretip bu çözümleri üretmek.
Bu nedenle UİKY’nin fonksiyonlarını bu ikili yapı içerisinde ele almak gerekmektedir.
Ancak, kitabınızın önceki bölümlerinde İKY’nin geleneksel fonksiyonları anlatılmış
olduğundan bu bölümde bu fonksiyonlardaki farklılıklar UİKY açısından ele alınmakta, ayrıca
UİKY ile birlikte gündeme gelen yeni fonksiyonlara örnekler verilmektedir.

14.6.1. UİKY Açısından Planlama, Tahmin Etme, Seçme ve Yerleştirme
Uygulamaları
Daha önce de ifade edildiği gibi, UİKY’nin ele almak durumunda kaldığı sorunlar ve
bu sorunlar çerçevesinde sürdürmesi gereken faaliyetlerinin konusunu oluşturan çalışanlar,
“köken ülke vatandaşı çalışanlar”, “ev sahibi ülke vatandaşı çalışanlar”, “yabancı çalışanlar”,
“üçüncü ülke vatandaşı çalışanlar” olmak üzere farklı vatandaşlığa sahip heterojen bir kümeyi
oluşturmaktadır. Bu çerçevede firmanın ihtiyaç duyduğu işgücü için bu heterojen yapı
çerçevesinde planlama, tahmin etme, seçme ve yerleştirme uygulamalarının yürütülmesi
gerekmektedir. Bu süreçle ilgili dikkate alınıp çözülmesi gerekli bazı noktalar bulunmaktadır.
Bunlar şu şekilde özetlenebilir (Collings ve Scullion, 2006: 141):
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 “Küresel anlamda başarılı olabilmek için üst yönetimin buna uygun olarak seçilip
işe alınması gerekmektedir”.
 “Uluslararası alanda işe alım süreci ile ilgili sorunlar farklı ve karmaşık bir yapı
sergilemektedir”.
 “Yabancı çalışanların uluslararası görevlendirmelerde neden olabilecekleri zarar ve
maliyetler gerek insan kaynakları açısından gerekse de finansal açıdan daha yüksek
olabilmektedir”.


“Uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip yönetici sayısı azdır”.

 “Küreselleşme ve uluslararasılaşma sürecinin giderek hızlanarak genişlemesi,
işgücü temini sürecinin de aynı hızla önemli hâle gelmesine ve daha da güçleşip
karmaşıklaşmasına neden olmaktadır”.
 “Son dönem çalışmaları çok uluslu firmaların çok kültürlü bir işgücü yapısını
geliştirmeye olan ihtiyaçlarının giderek arttığını göstermektedir”.
Planlama düzenli olarak sürdürülmesi gereken bir yönetim faaliyeti olduğu için, UİKY
hem köken ülkedeki iş piyasalarını hem de diğer ülkelerdeki iş piyasalarını analiz etmek
durumundadır. Uygulamada stratejik öneme sahip olan görevler için köken ülke
vatandaşlarının, diğer görevler için ise faaliyetlerin sürdürüldüğü ülkelerin vatandaşlarının,
ucuz işgücü için de az gelişmiş ülkelerin vasıf düzeyi uygun vatandaşlarının tercih edildiği
görülmektedir (Dereli, 2005: 65-67).
UİKY açısından işe alım süreçlerinin en göze çarpan özelliği ve en önemli boyutu, işe
alım süreçlerinin işletmelerin uluslararası alanda artan faaliyetleriyle birlikte yine artan bir
oranda devam edecek olmasıdır. Gerçekten ilk dönemlerde ABD kaynaklı akademik
çalışmalarda yoğun bir biçimde çalışılan uluslararası işe alma süreçlerinin, giderek diğer ülkeler
ve özellikle Avrupa kaynaklı akademik çalışmalarda ele alınmaya başlanması konunun giderek
artan önemini ve uluslararasılaşmanın nasıl bir yaygınlaşma eğilimi olduğunu göstermektedir
(Collings ve Scullion, 2006: 141-143).
Perlmutter, uluslararası işletmeler açısından seçme ve işe alım tercihlerine ilişkin
yaklaşımlarının, “tek merkezli”, “çok merkezli”, “dünya merkezli” ve “bölge merkezli”
olmak üzere dört grupta tanımlanabileceğini ileri sürmektedir. Aslında, Perlmutter konuyla
ilgili ilk dönem çalışmalarında bu yaklaşımları tek merkezli, çok merkezli ve dünya merkezli
olmak üzere üçlü bir sınıflamayla ele almışken, daha sonraki çalışmalarında bu sınıflamaya
bölge merkezli yaklaşımını da eklemiştir. Ancak hemen belirmek gerekir ki, bu
sınıflandırmadan, uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmeler bu yaklaşımlardan sadece
birini esas alır alır sonucuna ulaşılması yanlış olacaktır; zira uygulamada birçok işletmenin
birden fazla yaklaşımın unsurlarını bir arada kullandıkları görülmektedir. Bu yaklaşımlar şu
şekilde özetlenebilir (Collings ve Scullion, 2006: 146):
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Tek Merkezli (Ethnocentric): Diğer ülkelerdeki önemli / üst düzey görevlerin köken
ülkenin ya da yönetim merkezinin bulunduğu ülkenin vatandaşı olan çalışanlar tarafından
yürütülmesini ifade etmektedir.
Çok Merkezli (Policentric): Diğer ülkelerdeki iş birimlerinde öncelikli olarak o
ülkenin vatandaşlarının istihdam edilmesini ifade etmektedir.
Dünya Merkezli (Geocentric): Köken ülke ya da ev sahibi ülke işyeri / iş birimi için
vatandaşlık ölçütüne bakılmaksızın, hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun en uygun çalışanın
tercih edilmesini ifade etmektedir.
Bölge Merkezli (Regiocentric): İş yerlerinin / iş birimlerinin bölgelere ayrılmasını ve
yöneticilerin o bölgedeki en iyi yöneticileri adayları seçilmesini ve seçimde bölge kısıtının
kullanılmasını ifade etmektedir.
Bu noktada şunu da belirtmek yararlı olacaktır: Konuyla ilgili bazı çalışmalarda çok
merkezli yaklaşım kavramı ile bölge merkezli yaklaşım kavramının birbirilerinin yerine de
kullanılabildiği görülmektedir (Bkz. Briscoe ve Schuler, 2004: 55).
Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin uygun aday seçme sürecinde UİKY’ye
büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Seçim süreci içinde UİKY uygulamalarının
geleneksel İKY uygulamalarına benzerlik gösterse de önemli noktalarda farklı kıstasların
dikkate alınması gereklidir.
Gerçekten, UİKY açısından adayların seçimi ve işe yerleştirilmesi sırasında çoğunlukla
yaşanan sıkıntıların önemli bir bölümü, geleneksel insan kaynakları fonksiyonlarının
“uluslararası” makyajı ile esaslı bir değişiklik yapılmadan sürdürülmek istenmesinden
kaynaklanmaktadır (Edwards ve Rees, 2006: 196).
Oysa süreç birkaç ufak düzenleme ile sürdürülebilecek kadar basit olmadığı için, bu
konuyla ilgili fonksiyonlarda önemli değişiklilere gidilmesi ve gerekli düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Kısacası, seçim ve işe yerleştirme sürecinde ülkeler arasında birçok
nedenden kaynaklanan farklılıklar olduğunun dikkate alınması önemli bir noktayı
oluşturmaktadır. Özellikle, yabancı bir ülkede görevlendirilecek adayların seçim sürecinde bu
farklılıklar belirginleşmektedir. Ne var ki UİKY açısından uluslararası alanda görevlendirmek
üzere seçme ve işe yerleştirme süreçlerinin hatalı işlemesine neden olan 4 yanlış bakış açısı
bulunmaktadır ve bu yanlış bakış açıları hatalı kararlar alınmasına, dolayısıyla da istenmeyen
sonuçlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu yanlış bakış açıları şu şekilde özetlenebilir
(Edwards ve Rees, 2006: 198):
1.

“Yönetmek evrensel nitelikler taşır.”

2. “İnsanlar kültürler
kendiliklerinden öğrenebilirler.”

arası

davranışları

herhangi

bir

yardım

olmaksızın
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3. “Bütün
bulunmaktadır.”
4.

başarılı

uluslararası

yöneticilerin

paylaştıkları

ortak

özellikler

“Emek hareketliliğinin önünde engel yoktur.”

UİKY açısından yabancı bir ülkede görevlendirilecek uygun adayın seçiminde dikkate
alınması gereken önemli ölçütler şu şekilde özetlenebilir (Briscoe ve Schuler, 2004: 239-240):
 İşe uygunluk: Adayın görevlendirileceği işe ilişkin teknik bilgisinin yeterli olup
olmadığının incelenmesi.
 Kültürel uyum yeteneği: Adayın bir başka kültüre uyum sağlayabilme yeteneğine
sahip olması, en az göreviyle ilişkili teknik bilgisi olması kadar önemli görülmektedir. Çünkü
yabancı bir ülkede karşılaşılan güçlükler ve uyum sorunları genellikle çalışanın ve/veya
ailesinin kültürel uyum sorunlarından kaynaklanmaktadır.
 Adayın ve ailesinin yurtdışında görevlendirilmek için hevesli olup olmadığının
belirlenmesi: Daha sonraki aşamalarda bir sorun ile karşılaşılmaması için, seçim sürecinin ilk
aşamalarında ele alınması gerekmektedir.
 Başarılı uluslararası görevlendirme profillerine uygunluk: Daha önce
uluslararası görevlendirmede başarılı olmuş çalışanların profilleri, sonraki dönemde, bu tip
görevler için seçilecek adayların değerlendirilmesi açısından yararlı birer örnek teşkil edebilir.
Bu profillerde öncelikle dikkate alınması gereken unsurlardan bazıları şu şekildedir:


Deneyim,



Eğitim,



Kişisel ilgiler ve faaliyetler,



Esnek olabilme yatkınlığı,



Aile durumu,



Böyle bir görev için hevesli olup olmaması.

Yapılan araştırmalar yabancı çalışanların başarısızlıklarının çoğunlukla teknik bilgi
yetersizliğinden değil, gerek çalışanın gerekse de aile üyelerinin yaşadıkları uyum
sorunlarından kaynaklandığını göstermektedir. Örneğin, ABD’den ya da Avrupa ülkelerinden
diğer ülkelere giden yöneticilerin büyük ölçüde kendilerinin ya da aile üyelerinin (özellikle de
eşlerinin) uyum güçlü yaşadıkları ve bu yöneticilerin görevlendirildikleri ülkede çoğunlukla bu
nedenle başarılı olamadıkları görülmektedir (Scullion ve Collings, 2006: 61-62). Bu durum ise
farklı ülkelerde çalışması beklenen kişilerin sadece kendilerinin değil, aynı zamanda ailelerinin
de kültürel anlamda bir uyum sürecine ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle, UİKY
açısından, farklı ülkelerde çalışmak üzere seçilen ve görevlendirilen kişilerin yanı sıra onların
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ailelerine de kültürel uyum programlarının uygulanması gerekmektedir. Bu durum, teknik
anlamda yetersizliği bulunmayan ancak sadece kendisinin ya da ailesinin uyum sorunları
nedeniyle başarısız olabilecek kişiler açısından UİKY’nin geleneksel İKY fonksiyonları
dışında, gerek yurtdışında görevlendirilecek kişilere gerekse de ailelerine, gittikleri ülkede
uyum sorunu yaşamamaları ya da en azından uyum sorununun üstesinden gelebilmeleri için
destek vermesini sağlayacak yeni bir fonksiyonunun olması gerektiğine işaret etmektedir. Bu
nedenle, UİKY açısından kültürlerarası eğitim programlarının, UİKY’nin geleneksel insan
kaynakları yönetimi fonksiyonlarından farklı olarak ele almak zorunda olduğu yeni bir
sorumluluk ve görev olduğunu söylemek mümkündür.

14.6.2. Kültürler Arası Eğitim
UİKY açısından aday seçim ve işe yerleştirme fonksiyonunun başarılı olamamasının
temel nedenleri arasında kültürel farklılıkların bulunması, konunun uzmanları tarafından UİKY
birimlerinin kültürel farklılıklar nedeniyle yaşanabilecek uyum sorunlarının üstesinden gelmek
üzere kültürler arası eğitim programları düzenlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede
düzenlenecek kültürler arası eğitim programlarının çalışanın görevlendirildiği ülkeye gitmeden
ve gittikten sonra olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ileri
sürülmektedir. Kültürler arası eğitim programları ile kültür şoklarının gerek çalışanlar gerekse
de aileleri açısından engellenmesi ya da en azından yeni kültürle olan uyum sorunlarının
üstesinden gelebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Söz konusu kültürler arası eğitim programları, ilgili ülke hakkında bilgi verilmesi, dil
eğitimi, örnek olay çalışmaları, simülasyon gibi çok çeşitli yöntemlerle
gerçekleştirilebilmektedir. Yapılan araştırmalar, kültürlerarası eğitim programlarının gerek
çalışanlar gerekse de aileleri açısından olumlu sonuçları olduğunu ve olası başarısızlıkları
önemli ölçüde engellediğini göstermektedir (Scullion ve Collings, 2006: 117-135).

14.6.3. Uluslararası İnsan Kaynakları
Ücretlendirme ve Yan Haklara İlişkin Ödemeler

Yönetimi

Açısından

Her ülkede ücretlendirme ve yan haklara ilişkin ödemeler farklı olduğu için UİKY
açısından başa çıkılması güç ve karmaşık diğer bir uygulama da ücretlendirme uygulamalarıdır.
Gerçekten, döviz kurları arasındaki farklılıklar, enflasyon oranlarının farklı olması, farklı vergi
uygulamaları ve farklı yaşam standartları ile maliyetleri olduğu için her ülkede ödeme
istemlerinin ve yöntemlerinin farklı olması gerekmektedir (Briscoe ve Schuler, 2004: 305-306).
Her bir ülkede ücret maliyetlerinin de farklı olması, bu sürecin düzenlenmesini, kontrol
edilmesini ve sürdürülmesini güçleştirmektedir. Örneğin, Tablo 14.10’da gösterildiği gibi,
üretimde çalışan ve aynı işi yapan bir işçinin aynı firma açısından farklı ülkelerdeki ortalama
saatlik maliyetine ilişkin şu örnek dikkat çekicidir:
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Tablo 14.10: Üretimde Çalışan Bir İşçinin Firmalar Açısından Ortalama Saatlik
Maliyeti
Ülke

Saatlik Maliyet ($)

Meksika

2,92

Tayvan

6,58

ABD

24,59

Birleşik Krallık (İngiltere)

29,73

Almanya

37,66

Kaynak: Dessler, 2014: 442’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Ülkeler açısından ücretlerde çok büyük farklılıkların bulunduğu çok açık bir biçimde
görülmektedir. Yine ücretli izinlerin uygulanmasının, farklı asgari ücret uygulamaları
bulunmasının, farklı sosyal yardımların yapılıyor olmasının işçilik maliyetlerini artıran ve
farklılaştıran diğer unsurlar olduğu görülmektedir. Örneğin, ABD yıllık ücretleri izin 2-3 hafta
arasında değişirken, Fransa’da her ay için 2,5 günlük yıllık ücrete hak kazanılmaktadır. Bazı
ülkelerde asgari ücret açısından ülke genelinde uygulanan bir alt limitin olduğu, diğer bazı
ülkelerde ise işverenlerin ve ilgili sendikaların bu konuda yetkili kılındığı görülmektedir. Yine
bazı ülkelerde işçi sayısına bağlı olarak işyerlerinde işçi temsilcisi bulundurma zorunluluğu
olduğu ve bu işçi temsilcilerinin yönetimin işçilerle olan ilişkilerinde müdahale yetkilerinin ve
sorumluluklarının olduğu görülmektedir (Dessler, 2014: 442-443).
UİKY açısından farklı ülkelerde ücretlerin ve ücret maliyetinin belirlenmesinde dikkate
almaları gereken,


Temel yan ödemeler ve haklar,



Zorunlu yan ödemeler ve haklar,



Önerilen yan ödemeler ve haklar,



İsteğe bağlı yan ödemeler ve haklar,

olmak üzere dört farklı yan ödeme ve haklar bulunmaktadır. Temel yan ödeme ve haklar
sağlık harcamaları gibi bütün dünyada şirketin üstlenmesi gereken masrafları, zorunlu yan
ödeme ve haklar o ülke yasalarının zorunlu kıldığı hakları, önerilen yan ödemeler ve haklar
hayat sigortası gibi mevcut olmadığında şirket açısından daha büyük bir maliyete neden
olabilecek hakları, isteğe bağlı yan ödemeler ve haklar ise ulaşım ya da yemek yardımı gibi o
ülkenin iş piyasasında tercih edilen bir şirket olmayı sağlayabilecek hakları ifade etmektedir
(Briscoe, Schule ve Claus, 2009: 253).

524

Kuşkusuz ülkeler arasındaki farklılıklar sadece firmalar açısından ücret maliyetlerinin
farklılaşmasına değil, aynı zamanda çalışanlar açısından da etkili olmaktadır. Bu konuda en
önemli örneklerden biri, ülkelerin farklı gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi uygulamalarının
bulunmasıdır. Tablo 14.11’de bazı ülkelerin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi
uygulamalarına ilişkin örnek verilmiştir:
Tablo 14.11: Bazı Ülkelerde Ücretten Yapılan Vergi ve Sosyal Güvenlik Sigorta
Primi Kesintisi Oranları
Ülke
İsveç

Fiilen Kesilen Vergi ve Prim Oranı (%)
54,02

Japonya

45

Almanya

35,35

Brezilya

24,96

ABD

24,76

Arjantin

19,39

Kaynak: Briscoe ve Schule, 2004: 323’ten yararlanılarak hazırlanmıştır.
Bu örnekte de olduğu gibi, bazı ülkelerde çalışanların brüt ücretleri ile ellerine net geçen
ücretleri arasında önemli farklar oluşabilmekte, bazı ülkelerde ise diğer ülkelere nazaran bu
farklar belirgin ölçüde düşük kalmaktadır. Böyle bir durumda, uluslararası işletmeler işgücü
maliyetini hesaplarken, vasıflı çalışanları kendilerine çekebilmek ve elde tutabilmek için brütnet farkını da dikkate almak ve bir noktaya kadar bu farkın bir kısmını üstlenmek durumunda
kalacaklardır. Bu ise, o ülkedeki işgücü maliyetlerinin daha da yükselmesine neden
olabilecektir.

14.6.4. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yetenek Yönetimi
İnsan Kaynakları alanında son dönem çalışmalarından birisini oluşturan yetenek
yönetimi uzunca bir süre Kuzey Amerikalı akademisyenlerin hâkimiyeti altında kalan ve
biçimlenen bir araştırma konusu olmuştur. Sonraki dönemlerde ise Avrupalı akademisyenlerin
de Avrupa kökenli uluslararası işletmeler çerçevesinde konuyu ele aldıkları ve yaptıkları
araştırmalarla yetenek yönetimine ilişkin literatürü zenginleştirmeye başlamışladır. Bu
çerçevede, Avrupa’daki ve Kuzey Amerika’daki yetenek yönetimi anlayışının ve buna bağlı
olarak da uygulamaların birbirinden farklılıkları olduğu ve yine geniş bir çeşitliliğe sahip
olduğu anlaşılmıştır (Skuza ve Scullion, 2015: 14).
Yetenek yönetimi anlayışının popüler hâle gelmesinin ve insan kaynakları literatüründe
yoğun bir biçimde çalışılmaya başlanmasının en önemli nedeni çokuluslu şirketler açısından
temel stratejik önemi bulunan bir unsur olduğunun anlaşılmasıdır (Skuza ve Scullion, 2015: 1).
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Gerçekten, bir grup araştırmacının 1990’lı yılların sonlarına doğru, “Yetenek İçin Savaş” (The
War for Talent) ifadesini kullanmalarıyla birlikte yetenek yönetimi konusu ön plana çıkmıştır.
Ne var ki, bu popüler bir konu olmasına rağmen, yetenek yönetiminin henüz genel olarak kabul
görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun bir nedeni olarak, yetenek yönetiminin
akademisyenlere göre alanın uygulamacıları tarafından büyük bir hızla kabul edilmesi ve hızlı
bir biçimde uygulamaya konulması gösterilebilir. Diğer yandan “yetenek yönetimi” kavramı
yerine “küresel yetenek yönetimi kavramının da giderek daha fazla tercih edildiği
görülmektedir (Scullion ve Collings, 2011: 3-6).
Küresel anlamda yetenek yönetimi için birçok firmanın uzmanlar görevlendirdikleri ya
da ekipler kurdukları bilinmektedir. Bu uzmanların ya da ekiplerin görevi, potansiyel liderleri
belirlemek, şirketin genelinde bu tip çalışanları aramak, uluslararası deneyimlerin yapısını
çözümlemek ve gelecekle ilgili planlama yapmak için kullanılacak sistemleri geliştirmek olarak
belirtilmekte, ayrıca bir grup firma kendi bünyesinde bu süreçleri destekleyecek yöntemler
uygulamaya çalışmaktadır (Vance ve Paik, 2006: 135).
İyi işleyen bir yetenek yönetimi sisteminin ulaşmak istediği amaçlar,


“Şirketin ticareti anlamda rekabetçiliğini sürdürmesinde yararlanabileceği,



Yüksek düzeyde inovasyona odaklanılmasını sağlayabilecek,



Yüksek düzeyde çalışan sadakatini ve bağlılığını gerçekleştirebilecek,



Bilgi ve deneyimlerin en az düzeyde yitirilmesine neden olacak,

 Dış kaynak kullanımı maliyetlerini en aza indirebilecek çalışanları şirkete
çekebilmek, şirkette kalmalarını sağlayabilmek, bu çalışanları geliştirebilmek ve bu
çalışanlardan yararlanabilmek” şeklinde özetlenebilir (Sparrow, Brewster ve Harris, 2004:
120). Dolayısıyla, yetenek yönetimi, literatürde giderek artan kullanımı ile küresel yetenek
yönetimi, bir firmanın uluslararası faaliyetlerini mümkün olduğunca kendi bünyesindeki
çalışanları aracılığıyla sürdürebilmesi amacını taşıyan yeni bir anlayışa işaret etmektedir.
Ancak bu durum şirketin sadece kendi köken ülkesinin vatandaşları ile faaliyetlerini
sürdüreceği anlamına gelmemektedir. Yetenek yönetiminde önemli olan nokta, ihtiyaç duyulan
çalışanın vatandaşlığı değil, şirketin uluslararası rekabette ihtiyaç duyduğu çalışanları ve
özellikle de yöneticileri, bu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu fark etmeksizin kendi
bünyesine çekip, ilerleyen süreçte şirketin ihtiyaç duyacağı pozisyon ve görevlerde
kullanabileceği bir çalışan yapısını sağlayabilmesidir.
Giderek artan küresel rekabet sürecinde yetenek yönetimini başarıyla uygulayanların
ayakta kalıp başarılı olabilecekleri düşünülmektedir. Hatta bir yetenek yönetimi uzmanına göre,
gelişmiş ülkelerde nüfus hızla yaşlanmakta ve bu ülkelerde işgücünü katılan genç nüfusun
oransal olarak azalmakta olması nedeniyle “ikinci yetenek savaşları ufukta belirmiştir”. Bu
nedenle, yetenek yönetiminin uluslararası işletmeler açısından şimdi olduğundan daha büyük
bir rekabetçi avantaj unsuru olduğu düşünülmektedir (Mondy ve Martocchio, 2016: 126).
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Bir şirketin yetenek yönetiminin başarılı olup olmadığının ölçülebilmesi için bazı
kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerin değerlendirilmesi ile birlikte uygun bir yetenek yönetim
sisteminin oluşturulup oluşturulmadığı anlaşılabilir. Bu kriterler şu şekildedir (Sparrow,
Brewster ve Harris, 2004: 125):


Her bir çalışandan sağlanan katma değer,

 Yetenek olarak istihdam edilenlerin oranının bütün çalışanlar içindeki oranının en
az %5 olması,


Üniversite mezunlarının en az %95’inin şirketteki hizmet sürelerinin 3 yıldan fazla



Şirketteki her bir çalışana yılda en az 22 saat eğitim sağlanması,



Açık pozisyonların en az %72’sinin şirketin kendi bünyesinden karşılanabiliyor

olması,

olması,
 Yetenek olarak nitelendirilen çalışanların şirketten ayrılma oranının yılda %3’ün
altında olması.

14.6.5. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans
Yönetimi
Performans yönetimi UİKY’nin özgün fonksiyonları arasında yer almamakla birlikte,
geleneksel İKY yaklaşımı ve uygulamalarından farklı boyutlarda ele alınmak durumundadır.
Performans yönetimi ilk olarak Batı ülkelerindeki çalışanlar için geliştirildiği, bu
nedenle de Batı kökenli bir uygulama tabanına sahip olduğu için, UİKY açısından birebir aynı
yöntemlerin uygulanması söz konusu olamamaktadır. Zira en az üç farklı nedenden dolayı,
UİKY’nin performans yönetimi uygulamaları karmaşıklaşmakta ve böylelikle de
zorlaşmaktadır (Briscoe, Schule ve Claus, 2009: 287):


“Kültürel farklılıkların başlı başına bütün süreci etkileyen temel faktör olması”,

 “Şirketin performans yönetim sistemini tasarlayanların, tek bir performans yönetim
sistemi mi yoksa her bir ülke için ayrı bir sistem mi kullanılacağına dair temel bir ikileminin
bulunması”,
 “Uluslararası olarak görevlendirilmiş olan kişilerin performans yönetimlerinde
yöneticiler ve çalışanlar açısından belirli bazı zorlukların bulunması”.
Özellikle Çinli yöneticilerin performans değerlemede değerlendirilen çalışanın çıktısı
yerine şirkete bağlılık, itaat gibi özeliklerini, Ortadoğu kökenli yöneticilerin ise yine çalışanın
çıktısı yerine karşılıklı ilişkileri daha fazla göz önünde bulundurdukları göz önünde
tutulduğunda, farklı kültürlerde iyi işleyen bir performans değerleme sistemini, dolayısıyla da
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performans yönetim sistemini gerçekleştirmenin güç bir iş olduğu kabul edilmektedir (Mondy
ve Martocchio, 2016: 207). Bu nedenle performans yönetimi sisteminin öncelikli olarak
kültürel farklılıkları dikkate alan bir tasarımının bulunması zorunluluk olarak görülmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme ve beraberinde getirdiği uluslararası rekabet, şirketleri uluslararası alanda
faaliyet göstermeye zorlamaktadır. Bu süreçte şirketlerin kendi kurulmuş oldukları ülke sınırları
dışında da faaliyette bulunmaları söz konusu hâle gelmiştir.
Birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketler, ister kendi köken ülkesinin vatandaşları
olsun, ister faaliyette bulundukları diğer ülkelerin vatandaşları olsun, isterse de faaliyette
bulunmadığı üçüncü ülkelerin vatandaşları olsun artık farklı ülke vatandaşlarını bir arada
çalıştırmak ya da şirketin çeşitli iş birimlerinde ve şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü farklı
ülkelerde uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlamak durumundadırlar. Bu durum öncelikle
kültürel farklılıklar açısından çeşitli zorluklara ve sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca farklı
hukuk sistemlerinin ve farklı ekonomik yapıların bulunması da bu zorlukları ve sorunları
artırmaktadır.
Geleneksel insan kaynakları yönetimi anlayışı ve fonksiyonları, başta kültürel
farklılıklar olmak üzere, ortaya çıkan sorunları çözmek ve insan kaynağı açısından ihtiyaçları
karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle uluslararası insan kaynakları yönetimi adı
verilen yeni bir anlayış ve beraberinde de yeni fonksiyonlar ortaya çıkmıştır.
Uluslararası insan kaynakları yönetimi, seçme ve işe alma, performans yönetimi,
ücretlendirme gibi geleneksel insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını yeni ihtiyaçları da
içerecek biçimde geliştirmek ve zenginleştirmek durumundadır.
Yine, uluslararası insan kaynakları yönetimi geleneksel insan kaynakları yönetimi
fonksiyonlarını geliştirip zenginleştirmenin yanı sıra yetenek yönetimi ve kültürlerarası eğitim
gibi yeni fonksiyonlar da edinmiş bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1) Dünyanın küçük bir köye dönüşeceği öngörüsünün kime ait olduğunu araştırınız.
2) Hofstede’in kültür kuramı ve bu çalışmalar için getirilen eleştiriler hakkında
araştırma yapınız.
3) Türkiye’nin yanı sıra iki ülkenin daha işletmeler açısından işgücü maliyetlerini ve
işgücü maliyetlerini oluşturan unsurları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Dünyanın küçük bir köye dönüşme süreci sizce tamamlanmış mıdır?
2) Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada çalışması her zaman sorun çıkmasına
neden olabilir mi? Neden / neden değil?
3) İşgücü maliyetleri ve bu maliyetleri oluşturan unsurları farklı olan ülkelerde faaliyet
gösteren bir şirketin faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde aynı ücretlendirme sistemini
uygulaması ve aynı ücretleri ödemesi nasıl bir sonuç doğurur?
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Bölüm Soruları
1) Küreselleşme genel olarak
ilişkilendirilebilecek bir olgudur?

kabul

edilen

görüşe

göre

hangi

dönemle

a) 18. yüzyılın ikinci yarısı
b) 19. yüzyılın ilk yarısı
c) 19. yüzyılın ikinci yarısı
d) 20. yüzyılın ilk yarısı
e) 20. yüzyılın ikinci yarısı
2) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararasılaşmasının atak nedenlerinden biri
değildir?
a) Yeni pazar arayışı
b) Teknoloji kazanma
c) Maliyetleri azaltma
d) Daha yüksek kârlara ulaşma
e) Tepe yönetimin büyüme ve genişleme arzusunu tatmin etme
3) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin getirdiği yeniliklerden biri
değildir?
a) Yeni ideolojiler
b) Yeni piyasalar
c) Yeni aletler
d) Yeni aktörler
e) Yeni kurallar
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4) Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’in ilk dönem çalışmalarında ele alınmış bulunan
bir kültür boyutu değildir?
a) Bireycilik
b) Dişi kültür
c) Hoşgörü
d) Belirsizlikten kaçınma
e) Güç aralığı
5) Aşağıdakilerden hangisi firmaların uluslararasılaşma açısından sınıflandırılmada
kullanılan bir kavram değildir?
a) Ulusötesi
b) Küresel
c) Uluslararası
d) Bölgesel
e) Çokuluslu
6) Hofstede’in araştırmalarına göre en yüksek düzeyde toplulukçuluk özelliği gösteren
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Ekvator
c) Guatemala
d) ABD
e) Avustralya
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7) Kültürel benzerlikler sınıflaması çerçevesinde aşağıdaki ülkelerden hangisi Uzak
Doğu kategorisinde değerlendirilmemektedir?
a) G. Kore
b) Çin
c) Filipinler
d) Endonezya
e) Tayvan
8) Uluslararası insan kaynakları yönetimi açısından işe alım tercihleri açısından
aşağıdakilerden hangisi merkez temelli sınıflandırmanın içinde yer almamaktadır?
a) Bölge merkezli
b) Dünya merkezli
c) Tek merkezli
d) Çok merkezli
e) Karma merkezli
9) Uluslararası bir işletmenin yetenek yönetiminin başarılı olup olmadığının
ölçülmesinde yetenek olarak istihdam edilenlerin bütün çalışanlar içindeki oranının en az yüzde
kaç olması gerekmektedir?
a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9
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10)
I. Yönetmenin evrensel nitelikleri yoktur.
II. Emek mobilitesinin önünde engeller vardır.
III. İnsanlar kültürler arası farklılıkları herhangi bir yardım olmaksızın kendileri
öğrenebilir.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası insan kaynakları yönetimi açısından
seçme ve işe alma süreçlerinin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen yanlış bakış açılarından
değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III
Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d, 6) c, 7) a, 8) e, 9) c, 10) d
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