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1. ÜNİTE:
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİNE GİRİŞ

2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) İnsan kaynaklarının stratejik değerini tartışacağız.
(2) İnsan kaynakları yönetimin fonksiyonlarını öğreneceğiz.
(3) İnsan kaynakları biriminin rol ve sorumluluklarını tanımlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) İnsan kaynakları yönetiminin kapsamı günümüzde nasıl bir değişim geçirmektedir?
(2) İnsan kaynakları yönetiminin örgütün başarısındaki etkisi nedir? Bu etkiyi belirleyen
koşullar nelerdir?
(3) Operasyonel insan kaynakları yönetiminden stratejik insan kaynakları yönetimine
geçmek isteyen şirketler nasıl bir dönüşüm geçirmelidirler?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan kaynakları yönetimi ile
ilgili temel kavramları, insan
İnsan Kaynakları

kaynakları

fonksiyonlarını,

Yönetimine Giriş

operasyonel ve stratejik insan
kaynakları yönetimi konularını
öğrenmek.

Kavramsal

tanımlamalar,

metinler, vaka örnekleri ve
trend analizleriyle konuların
daha

kolay

sağlanacaktır.

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 İnsan kaynağı
 İnsan kaynakları yönetimi
 İnsan kaynakları stratejisi
 İnsan kaynakları politikası
 Operasyonel insan kaynakları yönetimi
 Stratejik insan kaynakları yönetimi
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Günümüzde işletmeler ciddi rekabet baskıları ile karşı karşıyadırlar. Küresel rekabetin yaratmış olduğu
baskılar işletmeleri daha etkin ve üretken olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler teknolojik yenilik
kapasitesi, sermaye gücü ve yeni piyasa olanakları yanında çalışanlarının vasıf, beceri, yetkinlik, üretim
enerjisi (motivasyon) ve yaratıcılığından daha fazla yararlanmaya yönelmektedirler.
Bu çerçevede insan gücü modern işletme yönetimlerinin rekabet kaynağıdır. Bu önemli rekabet
aracından örgütsel amaçlara uygun olarak maksimum düzeyde yararlanmak ise, insan kaynakları
yönetimin görevidir. Geleneksel fonksiyonları yanında günümüzde insan kaynakları yönetimi örgütsel
stratejiye doğrudan katkı yapabileceği bir misyona evrilmektedir.
1. İNSAN KAYNAKLARI
1.1. KAVRAM ve TANIM
İnsan kaynağı, bir organizasyonda çalışanların sahip olduğu vasıf, yetkinlik, beceri, kişisel özellikler,
yaratıcılık ve üretim enerjisi (motivasyon) gibi niteliklerin bütünüdür. Diğer bir ifade ile çalışanları sahip
oldukları nitelikler insan kaynağına dönüştürür.
İnsan kaynağı bir toplum, organizasyon veya işletmenin en önemli yaratıcı gücüdür. Yetkin ve üretken
insan kaynağı hem toplumsal hem örgütsel performansın öncelikli belirleyicisi durumundadır. Bu sonucu
sağlayan ise, insan kaynağının niteliğidir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
İnsan kaynağı: Bir organizasyondaki çalışanların sahip olduğu vasıf, beceri, yetkinlik, yaratıcılık ve
üretim enerjileri gibi niteliklilerin bütünüdür.
İnsan kaynakları yönetimi: İşletmenin gereksinim duyduğu çalışanları tedarik eden ve bu
çalışanların sahip olduğu niteliklerden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlayan yönetsel
fonksiyondur.
İnsan kaynakları stratejisi: İşletme stratejiyle uyumlu insan kaynakları yönetimi yaklaşımıdır.
İnsan kaynakları politikası: İnsan kaynakları stratejisini destekleyen somut uygulama ve
aksiyonlardır.
Bir toplumda insan kaynağının en önemli belirleyicisi, çağ içi nüfus ve işgücü miktarıdır. Çağ içi nüfus
15-64 yaş grubunda yer alan ve üretime katılabilecek potansiyel grubu tanımlamaktadır. Türkiye
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İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde çağ içi nüfus 59.894 milyondur. Buna karşılık, çağ içi
nüfusun tamamı çalışma hayatına katılmaz (katılmayı istemeyenler) veya katılamaz (engelliler).
Katılmayı isteyen ve katılma gücüne sahip olanlara işgücü denir. Türkiye’de 31.600 milyon işgücü
bulunmaktadır. İşgücüne katılım oranı, %53 düzeyindedir.
TÜİK verilerine göre, ülkemizde potansiyel olarak işgücüne (üretime) katılabilecek 59.894 milyon kişinin
29.650 milyonu kadın, 30.244 milyonu ise, erkektir. Ancak kadınların sadece %33,5’u (10,2 milyon)
işgücüne katılırken, 20.085 milyon kadın çalışma hayatı dışında kalmayı tercih etmektedir. Erkeklerin
ise, (21,5 milyon) %73’ü işgücüne katılırken, 8,2 milyon erkek çalışma hayatına katılmamaktadır.
Çalışma hayatı dışında kalmayı tercih eden kadınların büyük bir bölümü (11,1 milyon-%39,4) ev kadını
olduğu için işgücüne katılmazken, erkekler arasında ise, işgücüne katılmayanların önemli bir kısmını
(%41), 40’lı veya 50’li yaşlarında emekli olarak çalışma hayatından erken çekilenler oluşturmaktadır.
İnsan kaynağını iş pozisyonu açısından iki gruba ayırmak mümkündür: mavi yakalı ve beyaz yakalı
çalışanlar. Mavi yakalı işgücü, sanayide ve inşaat sektöründe bedeniyle çalışan üretim işçilerini
tanımlar. Mavi yakalı çalışanlar Türkiye’de istihdamın yaklaşık %42’sini oluşturmaktadır. Beyaz yakalı
işgücü ise, ağırlıklı olarak hizmet sektöründe istihdam edilen ve ofis işlerinde çalışan insan kaynağını
tanımlamaktadır. Bu grubun istihdam içindeki ağırlığı %58 düzeyindedir.
Hukuksal statü açısından ise, ülkemizde insan kaynağını iki gruba ayırmak mümkündür: memurlar ve
işçiler. Memur, kamu kuruluşlarında beyaz yakalı işlerde çalışanları tanımlamaktadır. Çalışma koşulları
açısından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan memur statüsü sadece devlet kadrosunda
yer alanları ifade eder. Ülkemizde yaklaşık 3,1 milyon memur bulunmaktadır. Memurların %38’i kadın,
%62’si, erkektir.
Yasal hakları açısından 4857 sayılı İş Kanununa tabi olan insan kaynağına ise, işçi denilmektedir. Özel
sektördeki tüm çalışanlar (çaycıdan genel müdüre kadar) işçi statüsündedir. Ayrıca kamu kuruluşlarında
işçi statüsünde çalışanlar da bulunmaktadır. Ülkemizde çalışanların yaklaşık %84’ü işçi (16,4 milyon)
kategorisinde yer almaktadır. İşçilerin %72’si erkek, %28’i ise, kadınlardan oluşmaktadır.
1.2. İNSAN KAYNAĞINDA DEĞİŞİM TRENDİ
Veriler, ülkemizde insan kaynağının gelecek dönemde hem pozitif hem de negatif değişim trendlerine
sahip olacağını göstermektedir. Vasıf formasyonu gelişirken işgücünün dinamizmini yitirme eğilimi söz
konusu olacaktır. Bu değişimin 2025 yılından sonraki dönemde daha belirgin olacağı tahmin
edilmektedir.

8

TÜİK verilerine göre, 2008-2017 yılları arasında insan kaynağı, vasıf düzeyi açısından ciddi bir gelişme
eğilimi göstermiştir. Bu dönemde lise ve üniversite mezunu işgücünün oranı %37’den %44’e
yükselmiştir. İşgücünün vasıf formasyonundaki bu artış, insan kaynağındaki gelişimin en temel
göstergesidir. 2008-2017 yılları arasında üniversite mezunlarının toplam işgücü içindeki payı %12’den
%23’e yükselmiştir.
Buna karşılık, gelecek dönemde insan kaynağının yaşlanma eğilime gireceği, mevcut dinamik yapısını
kaybedeceği öngörülmektedir. Nüfus projeksiyonları 2008-2017 yılları arasında %18’lik bir artışla
yaklaşık 9 milyon büyüyen insan kaynağı havuzunun gelecek 8 yılda büyüme potansiyelini büyük ölçüde
kaybedeceğini göstermektedir. Nitekim demografik senaryolar, işgücünü oluşturan 15-64 yaş
grubundaki nüfusun toplam nüfus içinde halen %68 olan payının 2025 yılında 1 puanlık azalışla %67
düzeyine gerileyeceğini ortaya koymaktadır. Aslında projeksiyonlar Türkiye’de nüfus artış trendinin
yavaşlayarak da olsa 2079 yılına kadar devam edeceğini göstermektedir. 2079 yılından sonra toplam
nüfusumuz gerilemeye başlayacaktır. Buna karşılık insan kaynağı havuzumuz nüfusa göre daha hızlı
gerileyecektir. Nitekim 2023 sonrasındaki dönemde, çağ içi nüfusun (15-64 yaş grubu) gerileme
eğilimine gireceği ve 2080 yılında toplam nüfusun %59’una düşeceği tahmin edilmektedir.
Grafik 1.1. Türkiye’de işgücünün yaş dağılımına ilişkin projeksiyonları göstermektedir. TÜİK verileri,
2018 yılında toplam nüfus içinde %16 olan 15-24 yaş grubundaki nüfusun 2025 yılında %14’e
gerileyeceğini göstermektedir. Buna karşılık, toplam nüfusta ağırlığı %18 olan 55 ve üstü yaş grubunun
2025 yılında %21’e çıkacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde 25-54 yaş grubundaki işgücü
miktarının %43’ten %42’ye gerilemesi beklenmektedir. Bu projeksiyonlar, ülkemizde insan kaynağının
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Bu değişim insan kaynakları yönetiminin gelecekte yaşlı işgücü ve emeklilik sorunları ile daha fazla karşı
karşıya kalacağını göstermektedir. Örneğin işletmeler azalan genç işgücünü işletmelerine çekmek ve
işletmede tutabilmek çok daha cazip istihdam koşulları geliştirmek zorunda kalacaklardır. Ayrıca ileri yaş
grupları için özel motivasyon politikalarının geliştirilmesi gerekecektir. Nihayet, yaşlanma hem toplum
hem de organizasyonlar için sosyal güvenlik maliyetlerini arttıracaktır.
İşgücü yapısının yaşlanmasına paralel olarak gelecek 10 yılda işgücünün değer algısının da değişeceği
beklenmektedir. Özellikle Y Jenerasyonu’nun işgücü piyasasında daha ağırlıklı bir rol oynaması bu
değişimi hızlandıracaktır. Y Jenerasyonu, 1990’lı yıllarda doğan ve işgücü piyasasına 2010’lı yıllarda
girmeye başlayan bir nesli tanımlamaktadır. Bu yeni nesil, “İnternet kuşağı” veya “Milenyum gençliği”
olarak da adlandırılmaktadır. Yetişme dönemleri nedeniyle Y Jenerasyonu’nun kendisinden önceki
kuşaklara göre farklılaşmaya daha fazla önem atfettiği, global nitelikli hızlı yaşam kültürünü içselleştirdiği
ve teknolojiyi bir yaşam tarzı olarak benimsediği görülmektedir. Nitekim veriler, SMS yoluyla iletişimin
%74’ünün bu jenerasyona mensup bireyler arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Benzer biçimde
ABD’de Y Jenerasyonu’nun %91’i internet kullanıcısı konumundadır, oysa ülke genelinde bu oran
ortalama %32 seviyesinde kalmaktadır.
Y Jenerasyonu’nun yaşam tarzındaki farklılık çalışma kültürü ve kariyer tercihlerine de yansımaktadır.
Geçmiş kuşaklardan farklı olarak Y Jenerasyonu, zamana daha fazla önem atfetmekte, pozisyon
unvanından ziyade işte deneyim kazanmayı ve gelişmeyi önceliklendirmekte, rutin (8-17 mesaisi)
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çalışma programları yerine daha esnek olabileceği ve daha rahat çalışabileceği istihdam modellerine
yönelmektedir.
Önceki nesillerin aksine Y Jenerasyonu otorite figüründen hoşlanmamakta, itaat kültürünü
reddetmektedir. Bu olgu, ast-üst etkileşimine dayalı yönetim anlayışını da değişime zorlamaktadır. Ekip
liderliğine dayalı koçluk tarzı yöneticilik anlayışı, Y Jenerasyonu’nun iş ortamındaki performansını
destekleyici niteliktedir. Talimatlara, korkutmaya ve zorlamaya dayalı yönetsel teknikler, Y Jenerasyonu
için geçerli değildir. Aksine, ekip üyesi olmaya, hedef odaklı çalışmayı ve ödüllendirmeyi esas alan
stratejiler pozitif karşılık bulmaktadır. Y Jenerasyonu, özellikle inisiyatif alanının ve yetki devrinin daha
geniş tutulduğu örgütleri, daha mutlu ve kabul edilir bir çalışma ortamı olarak algılamaktadır.
1.3. İNSAN KAYNAĞININ STRATEJİK KONUMU
İnsan kaynakları yönetimi alanı 1980’li yıllara kadar geleneksel bir alan olarak tanımlanmaktaydı. 19501980 yılları arasında insan kaynakları alanında davranışsal yaklaşımın egemen olduğu gözlenmektedir.
1950’li yıllarda Douglas McGregor yönetsel yaklaşımların (X ve Y Yaklaşımı) astların davranışlarını
büyük ölçüde belirlediğini kaydetmiştir. McGregor'a göre, X Yaklaşımı insanların genel olarak tembel,
tehdit edilmesi gereken ve işinden kaytarmaya meyyal bir niteliğe sahip olduğunu varsayarken, Y
Yaklaşımı ise, insanların yoğun çalışmaya meyyal, sorumluluk üstlenmeyi seven ve nitelikli birey olmaya
istekli olduğu yaklaşımını benimsemektedir. Y Teorisi anlayışına göre, yöneticinin görevi ekibine yol
göstererek potansiyel yaratıcılığın ortaya çıkarmasına zemin hazırlamaktır.
1980'li yıllarda, davranışsal perspektif önemini yitirmiş, buna karşılık ekonomik perspektif ağırlık
kazanmıştır. Bu dönüşüm, geleneksel yaklaşımlar dışında yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerin
geliştirilmesine yol açmıştır. Üst yönetimler profili güçlü insan kaynaklarının başarı için kritik bir değer
olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bu durum, insan kaynakları yönetiminin de statüsünü geliştirmiştir.
Böylece personel yöneticiliği kavramı yerine insan kaynakları yöneticiliği kavramı ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Bu yüksek statü, özellikle de stratejik insan kaynaklarına dönük vurgunun ön plana çıkmasına yol
açmıştır. Artık astların basit biçimde motive edilmesi yeterli değildir. İnsan kaynakları yöneticilerinin bu
alanda stratejik olarak planlama yapması beklenmektedir. İnsan kaynakları fonksiyonlarının örgütsel
hedeflerle uyumlu bir tarzda oluşturulması ise, nihai hedef olmalıdır (Gannon, Plood and Paauwe,
1999).
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Stratejik yönetimin bir alt alanı olarak stratejik insan kaynakları yönetimi çalışanların değerini SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizleri ortaya koymaktadır. İnsan kaynağının örgütsel
hedeflere katkısını destekleyen veya sınırlayan içsel nitelikli güçlü ve zayıf yönleriyle dışsal nitelikli
fırsatlar ve tehditlerin analizi bu değerlendirmenin esasını oluşturmaktadır. Bu perspektiften, bir kaynak
sadece “(1) değerli, (2) kıt, (3) ikame edilemez, (4) taklit edilmesi güç ve maliyetli” olduğu durumda kritik
bir değer olacaktır. Geleneksel içsel bir kaynağın (sermaye gücü, hammadde, teknoloji, ürün çeşitliliği
gibi) her dört kriteri taşıması imkânsız değilse bile küreselleşme, deregülasyonlar, ürün yaşam eğrisinin
kısalması, bilgi teknolojileri, küresel rekabetin etkisi ve değişim mühendisliği gibi gelişmeler nedeniyle
oldukça güçtür. Nitekim finansal entegrasyon sayesinde sermaye gücüne ulaşmak çok daha kolaydır.
Ayrıca teknolojik gelişmeler şirketler tarafından kolaylıkla satın alınmakta veya kopya edilebilmektedir.
Benzer biçimde her türlü hammaddeye küresel ticaret ağı ile hızla ulaşmak mümkündür.
Geride bir içsel kaynak kalmaktadır: insan kaynağı. İnsan kaynağı günümüzde bir kaynağı değerli kılan
kriterlerin (1-değerli, 2- kıt, 3-ikame edilemez, 4-taklit edilmesi güç ve maliyetli) tamamını taşımaktadır.
İnsanların vasıf, çaba ve davranışları taklit edilemez. Özellikle son yıllarda entelektüel sermayeye
verilen değer gidererek artmaktadır. İnsan kaynağı sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanmanın ön
koşulu haline gelmektedir. İnsan kaynağı etkin bir şekilde seçilir, geliştirilir ve yönetilirse rekabet
avantajının yaratılmasına ve sürdürülmesine olanak sağlar. Bu nedenle birçok şirket insan kaynakları
yönetiminin konumunu ve yetki alanını genişletmektedir (Gannon, Plood and Paauwe, 1999).
Rekabet avantajı yaratmada insan kaynaklarını stratejik biçimde kullanan işletmeler rakipleri karşısında
önemli bir farklılık yaratmaktadırlar. Fortune 500 büyük şirket sıralamasında 30. sırada olan Microsoft
124.000 çalışana sahiptir. Liste’nin 20. sırada yer alan General Motor'un çalışan sayısı (180.000)
Microsoft’tan %45 kat daha fazladır. Buna karşılık Microsoft’un piyasa değeri (702.760 milyar $) General
Motor’un piyasa değerinden (50.792 milyar $) 13,8 kat daha yüksektir. Bu farkı yaratan Microsoft’un
insan kaynağıdır. Microsoft çalışanlarının ürettiği yaratıcı ürünler şirketin çok daha kârlı bir şirket haline
dönüştürürken, yatırımcının Microsoft’un hisse senetlerine tercih etmesine yol açmaktadır (Fortune 500,
2018). Microsoft'ta örgütsel kültürün seçkinliğine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Bill Gates
yatırımcılara çalışanlarının en değerli varlığı olduğunu bildirmektedir (Gannon, Plood, and Paauwe,
1999).
Dell’de ise, elektronik ticaretin insan kaynaklarının göreli önemini daha çok arttırdığı görülmektedir. Bilgi
teknolojisi, maliyetleri ve sipariş hatalarını büyük ölçüde azaltmaktadır. Böylece Dell satış temsilcileri,
daha etkili ve kaliteli bir müşteri hizmeti verme olanağı bulmaktadırlar. Teknolojiyi yöneten, kullanan ve
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müşteri ile ilişki kuran insandır. Dell'de teknolojik alt yapı satış temsilcilerinin dikkatini dağıtmasını
önlerken, müşteri ile doğrudan iletişim kurma imkânı vermektedir. Böylece insan kaynaklarının önemi
azalacağına artmaktadır (Hodgetts and Luthans, 1999).
2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin gereksinim duyduğu çalışanları tedarik eden ve bu çalışanların
sahip olduğu vasıf ve becerilerden örgütsel amaçlar doğrultusunda maksimum düzeyde yararlanan
yönetsel fonksiyonu tanımlamaktadır.
2.1. İKY’NİN GÖREV ALANI
İnsan kaynakları yönetiminin görev alanı, geleneksel fonksiyonlar yanında günümüzde daha stratejik bir
boyuta genişleme eğilimindedir. Geleneksel alanı, operasyonel insan kaynakları yönetimi temsil
ederken, stratejik rolü ise, stratejik insan kaynakları yönetimi üstlenmektedir.
2.1.1. Operasyonel İnsan Kaynakları Yönetimi
Operasyonel insan kaynakları yönetimi bir organizasyonda çalışanlarla ilgili her türlü günlük rutin iş ve
işlemlerden sorumludur. Bu işlemler aday işgücünün bulunmasından çalışanların organizasyondan
ayrılmasına kadar tüm fonksiyonel aksiyonlarla ilgilidir. İnsan kaynağı planlaması, tedarik ve seçme,
personel işlemleri, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme, performans değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği
ve kariyer yönetimi gibi iş ve işlemler operasyonel insan kaynakları yönetim fonksiyonlarıdır. Bu
fonksiyonlarla insan kaynakları yönetimi şirketin taktiksel planlarına destek vererek örgütsel hedeflerin
gerçekleşmesine katkı sağlar.
Operasyonel insan kaynakları işlemleri, somut ürünler ve soyut hizmetler biçimde çıktıya dönüşür.
Örneğin personel el kitapları, üst yönetimin yazılı duyuruları, ücret uygulamalarına ilişkin talimatlar
somut insan kaynakları ürünleridir. Soyut nitelikli insan kaynakları ürünleri arasında eğitimler ve
değerlendirme geribildirimleri gibi hizmetler bulunmaktadır. Buna karşılık, bazı insan kaynakları ürünü
hem soyut hem de somut nitelikler gösterebilir. Sözgelimi, performans değerlendirme sistemlerinde hem
ürün (değerlendirme formları ve yönetmelikler gibi) hem de hizmet unsurlarını (geribildirimler,
performans eğitimleri gibi) eş zamanlı olarak görmek mümkündür (Hall and Hall, 1999).
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OPERASYONEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANI
İş le v i

Fonksiyon
İnsan kaynağı planlaması

Organizasyonun gereksinim duyduğu çalışan sayısını belirleyen fonksiyondur.

Tedarik ve seçme

Uygun insan kaynağının bulunmasını ve seçilmesini sağlayan fonksiyondur.

Personel işlemleri

Çalışanlarla ilgili yasal ve örgütsel prosedürleri gerçekleştiren fonksiyondur.

Eğitim ve geliştirme

Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili süreci organize eden fonksiyondur.

Ücretlendirme

Ücret sistemini oluşturan ve yıllık ücret artış oranlarını belirleyen fonksiyondur.

Performans yönetimi

Performans sistemini kuran ve sistemin işlemesini sağlayan fonksiyondur.

İş sağlığı ve güvenliği
Kariyer yönetimi

İş güvenliği sisteminin oluşturulması ve işletilmesiyle ilgili işlemleri gerçekleştiren
fonksiyondur.
İşletmenin hedefleri doğrultusunda çalışanın kariyer gelişimini destekleyen
politika ve uygulamaları gerçekleştiren fonksiyondur.

2.1.2. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Son yıllarda fonksiyonel insan kaynakları yönetimi yanında, yeniliklerin öncüsü olan, yaratıcı düşünceyi
harekete geçiren, piyasa alanlarına dönük beklentileri belirleyen ve işletmenin rekabet yetkinliğine
katkıda bulunan stratejik insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmaktadır. 1980'li yıllarda ABD'de
Michigan Üniversitesi'nin öncülüğünde geliştirilen stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları
yönetiminin işletme stratejisi ile ilişkilendirilmesini amaçlamaktadır. Böylece operasyonel nitelikli seçme,
değerlendirme, ödüllendirme ve geliştirme fonksiyonlarının organizasyonun stratejisi ile uyumlu bir ilişki
içine girmesi hedeflenmektedir (Selamoğlu, 1988).
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STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANI

(Brockbank, 1999)
Stratejik insan kaynakları yönetimi, insan faktörünün işletmelerin stratejik kararlarında daha etkin bir
konuma yerleşmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle, yeniden yapılanma, müşteri ilişkilerinin
geliştirilmesi ve kalite politikalarının dizaynı gibi alanlarda insan kaynakları yönetimi daha ciddi
sorumluluklar üstlenmektedir.
Stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına göre, işletmenin rakiplerine göre başarılı olmasına olanak
sağlayan değişkenler rekabet stratejisinin kökenini oluşturmaktadır. Bu açıdan rekabet stratejisinin
başarısı bu yetkinliklerin niteliğine ve konumuna bağlıdır. İşletmenin rekabet stratejisini sürdürebilmesi
için temel yetkinliklerin geliştirilmesi zorunludur. İnsan kaynakları yönetimi bu açıdan oldukça önemli bir
konumdadır. Çünkü hem bu yetkinliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan fonksiyonlar hem de bu
yetkinliklerin çalışanlar tarafından etkin bir şekilde kullanılması insan kaynakları yönetiminin
sorumluluğundadır. İnsan kaynakları yetkinlikleri hem somut (insan gücü planlaması, personel eğitimi ve
seçme testleri gibi) hem de soyut (paylaşılan vizyon, ortak işletme kültürü, çalışanların işletmeye
bağlılıkları gibi) değerleri kapsamaktadır. Bu değerler, işletmeye rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü
sağlamaktadır.
2.2. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
İnsan kaynakları birimi (IK birimi) bir organizasyonda insan kaynakları fonksiyonunu yöneten birimdir.
Birim organizasyonda insan kaynakları fonksiyonunun oluşturulması, yönetilmesi ve geliştirilmesinden
sorumludur. Buna karşılık, bir organizasyondaki her yönetici insan kaynakları fonksiyonunun doğal bir
parçasıdır. İnsan kaynakları fonksiyonlarının etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesinde yöneticilerin
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aktif desteğine ve katılımına gereksinim vardır. Özellikle gereksinim duyulan insan kaynağı sayısının
belirlenmesinde, adaylar arasından uygun kişilerin seçiminde, çalışanların performansının ölçümünde,
eğitim ihtiyacının saptanmasında ve örgütsel beklentilere uygun olmayan çalışanların tespit edilmesinde
diğer birim yöneticilerinin de sorumluluğu mevcuttur.
İnsan kaynakları fonksiyonunun örgütlenmesi örgütsel ihtiyaçlara göre değişmektedir. Küçük ölçekli
işletmelerde İK fonksiyonu tepe yöneticileri tarafından yürütülürken, büyük ölçekli küresel işletmelerde
insan kaynakları yönetimi fonksiyonları için ayrı ayrı uzmanlaşmış birimler oluşturulmakta ve bazı
fonksiyonlar (tedarik, eğitim gibi) alanında uzmanlaşmış şirketlerden hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilmektedir.
2.3.1. Küçük İşletmelerde İKY Fonksiyonu
Mikro ve küçük işletmeler 20’den az çalışanı istihdam eden organizasyonlardır. Genelde faaliyetine yeni
başlamış olan bu tür şirketlerin sınırlı bir finansmanı mevcuttur. Şirketin öncelikli amacı ayakta kalmak
ve güçlenmektir. Kaynaklar sınırlıdır, temel fonksiyonel alanlar dışında harcamalardan kaçınma eğilimi
mevcuttur. Bu nedenle küçük organizasyonlarda şirket için hayati görülen alanlar (satış, operasyon,
finans gibi) dışındaki fonksiyonlar çoğunlukla şirketin sahibi veya müdürü tarafından üstlenilir.

İKY fonksiyonu da bu niteliklidir. Nadiren bir İKY uzmanının istihdam edildiği bu şirketlerde işe alma,
performans ölçümü, eğitim planlaması, kariyer yönetimi gibi insan kaynakları aksiyonları genellikle üst
yönetim ya da birim yöneticileri tarafından yürütülür. Buna karşılık İKY fonksiyonunun bu tür işletmelerde
bazı açılardan (kaynak sınırlılığı, sınırlı personel gibi) çok daha önemli bir etkiye ve role sahip olduğu
unutulmamalıdır.
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2.3.2. Orta Ölçekli İşletmelerde İK Fonksiyonu
Orta ölçekli bir işletme, 20 ile 100 çalışanı olan şirketleri tanımlamaktadır. Bu tür şirketlerde birçok
fonksiyon bağımsız birimlerce yönetilmektedir. Fonksiyonel uzmanlaşma gelişmekte, kurumsallaşma
artmaktadır.

Orta ölçekli işletmelerde finansman gücünün gelişmesine paralel olarak her fonksiyonel alan için ayrı iş
pozisyonları ihdas edilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi de bir alt fonksiyon olarak koordine
edilmektedir. Orta ölçekli bir işletmede genellikle 2-3 kişilik bir ekip insan kaynakları sürecini
yönetmektedir.
2.3.3. Büyük Ölçekli İşletmelerde İK Yönetimi
İşletme büyüdükçe insan kaynakları fonksiyonlarını bir arada sürdürmek çok zordur. Çalışan sayısının
binlere ulaşması ve şirketin büyüme planı nedeniyle yüksek düzeyde uzmanlaşmış fonksiyonel alanlara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Büyük işletmeler bu amaçla insan kaynakları fonksiyonlarında uzmanlaşmış alt birimler kurma yoluna
giderler. Örneğin, işe alma birimi sadece şirketin ihtiyaç duyduğu işgücünün tedariki ile ilgili işlere
yoğunlaşırken, eğitim biriminin görev alanı yeni alınan personelin şirkete oryantasyonunu sağlamak ve
mevcut çalışanların eğitim ihtiyacını gidermektir. İnsan kaynakları müdürü şirketin tepe yöneticileri
arasında yer alır ve birçok durumda genel müdür yardımcılığı düzeyinde temsil edilir.
2.3.4. Paylaşılan Hizmet Birimleri
Özellikle çok birimli veya çok sayıda işletmenin bağlı olduğu grup şirketlerde rutin işlemleri birleştirmek
amacıyla İK sürecinin yönetimi tek birim altında toplanır. Sözgelimi, 20 farklı bölgede üretim merkezi
olan bir işletme, İK yönetimini tek bir merkezde toplayarak etkinlik ve maliyet tasarrufu sağlamayı
amaçlar.
2.3.5. İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı
Çalışan sayısı onbinlere ve bağlı birim sayısının yüzlere ulaştığı şirketlerde insan kaynakları yönetimi iki
önemli yapısal değişim geçirir. İlk olarak alt fonksiyonel alanlar birer müdürlüğe dönüşür. Örneğin eğitim,
işe alma ve iş güvenliği ayrı birer müdürlük konumuna yükselir. Müdürlükler ise, genellikle bir
koordinatörlük altında organize edilir.

Büyüyen bir şirkette gözlenen ikinci yapısal değişim, bazı insan kaynakları fonksiyonlarının
uzmanlaşmış şirketlerden dış kaynak (outsource) kullanım yoluyla gerçekleştirilmesidir. Dış kaynak
kullanımı, hizmet alanlarının ve bu alanlara ilişkin tüm sorumluluğun dışsal tedarikçiye devredilmesidir.
Özlük işlemleri, eğitim, iş güvenliği ve hatta işe alma (tedarik ve ön mülakatlarla sınırlı olmak üzere)
fonksiyonları uzmanlaşmış insan kaynakları şirketleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. Dış kaynak
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kullanımı işletmeye zaman, kaynak ve enerji tasarrufu sağlar. Böylece insan kaynakları yönetimi daha
stratejik konulara yoğunlaşma fırsatı bulabilir.
2.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKSAL ve ETİK DEĞERLER ÇERÇEVESİ
2.3.1. Hukuksal Düzenlemeler
İnsan kaynakları fonksiyonu her ülkede ilgili hukuksal düzenlemelerin çerçevelediği bir zeminde işler.
Hangi düzeyde olursa olsun her organizasyon insan kaynaklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerinde çalışma
hayatıyla ilişkili yasal düzenlemelerin emredici hükümlerine göre hareket etmek zorundadırlar. İnsan
kaynakları (IK) profesyonelleri açısından ilgili yasal düzenlemelere yeteri düzeyde hâkim olmak
mesleğin temel yetkinliklerinden biridir.
İK birimi tedarik sürecinde uyulması gereken sınırlamalar, seçme sürecinde izlenmesi gereken süreçler,
eğitim ihtiyacının belirlenmesi, uyumlu bir performans değerlendirme sistemleri, hakkaniyet ilkesine
uygun bir ücretlendirme sistemi, iş güvenliğine ilişkin düzenlemeler, terfilerde uygulanacak kriterler ve
işten çıkarmalarda (veya işten ayrılmalarda) izlenecek prosedürler gibi her türlü insan kaynağı
işlemlerinde yasal zemini esas almak zorundadır.
İnsan kaynakları fonksiyonlarının tabi olacağı öncelikli yasal düzenleme bireysel iş mevzuatıdır. Bireysel
iş ilişkisiyle ilgili bu alan ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliliklerle düzenlenmektir. İş
Kanunu, işyerinde işçi-işveren ilişkilerini çerçevesini çizmektedir. İşe alma işlemleri, sözleşme
hükümleri, haftalık çalışma süreleri, fazla mesailer, izinler, kadın ve çocuk çalışanlarla ilgili özel
hükümler ve iş ilişkisinin sona ermesinde uyulması gereken kurallar Yasanın düzenlediği insan
kaynakları işlemleridir.
İnsan kaynakları yönetimi açısından uygulamada büyük önem taşıyan bir diğer hukuksal boyut iş
güvenliği mevzuatıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler ülkemizde iş
ilişkilerinin bu yönünü düzenlemektedir. İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemizdeki her işyerini ve tüm
çalışanları kapsamaktadır. Bu açıdan çalışma hayatıyla ilgili olarak kapsamı en geniş mevzuat İş sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’dur. İşverenlerin işyerinde güvenli bir çalışma ortamı yaratmalarına ilişkin
yükümlülükleri (iş güvenliği risk değerlendirmesi, gerekli iş güvenliği donanımının bulundurulması, iş
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun teşkili, iş kazalarının
raporlanması gibi) ve çalışanın sorumlulukları (işyerindeki her türlü iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına
katılmak ve alınan önlemlere uymak gibi) mevzuat kapsamında düzenlenen hususlardır.
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Bir diğer mevzuat alanı işyerinde toplu iş ilişiklerini düzenleyen kolektif iş hukukudur. Ülkemizde bu alan
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Kanun işyerinde
sendikal örgütlenmenin olduğu organizasyonlarda insan kaynakları profesyonelleri için gerekli hukuksal
zemini sağlamaktadır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, toplu sözleşme görüşme kuralları,
toplu iş sözleşmesi hükümleri, arabuluculuk faaliyetleri, toplu iş mücadele araçlarının (grev ve lokavt)
uygulanması gibi işveren (veya işveren sendikası) ve çalışanları temsilen sendikalar arasındaki kolektif
ilişkileri düzenlemektedir.

Nihayet insan kaynakları fonksiyonunu düzenleyen bir diğer mevzuat sosyal güvenlik hukukudur. 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu alanı düzenleyen mevzuatı tanımlamaktadır.
Kanun, çalışanların karşılaşabilecekleri muhtemel sosyal riskler kapsamında sigortalardan yararlanma
koşullarını ve sağlanacak hakları, örneğin kısa (iş kazası, hastalık, analık) veya uzun (yaşlılık, malullük
ve ölüm) vadeli sigorta kollarının sağladığı haklara ve bu haklardan yararlanma koşullarına, prim
oranlarına, işsizlik sigortası ve emeklilik haklarına ilişkin hususları düzenlemektir.
2.3.2. Etik Değerler
Etik değerler “evrensel doğruları, değer yargılarını ve bir anlamda evrensel sağduyuyu” tanımlar. Etik
değerler küresel düzeyde mekân farkı gözetmeden herkes için geçerli değer yargıları öngörmektedir.
Diğer bir ifade ile etik değerler dünyanın her yerinde tüm sosyal, siyasal, dini etnik vb. gruplar için ortak
doğrulardır. İnsan kaynakları yönetimi konteksinde etik değerler genel iş etiği kavramından ve
kapsamından ayrıştırılmaz. Buna karşılık, işyeri bazlı bir analizde işyeri-çalışan ilişkisi açısından bazı
değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir.
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İlk olarak, “ayrımcılığın önlenmesi” insan kaynakları yönetimindeki en önemli ilkedir. Ayrımcılık insan
kaynakları yönetiminde en çok ihlal edilen etik alanıdır. Adayların yetkinliklerine değil, kişisel
özelliklerine (cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, dini veya politik görüş, sosyal köken gibi işle ilişkili
olmayan hususlar) göre iş alınmasına ilişkin uygulamalar ve iş ilişkilerinde (terfiler ile ekonomik ve
sosyal hakların dağılımında) ayrımcı politikalar yaygın sorun alanlarıdır.
İkinci olarak, özel yaşamın korunması önemli bir etik değer olarak ön plana çıkmaktadır. Özel yaşam
kavramı oldukça karmaşık bir konudur ve bu alanın sınırlarını net olarak çizmek her zaman mümkün
olamayabilmektedir. Buna karşılık işle ilgili olmayan ve çalışanın özel alanına giren hususlar özel hayata
ilişkindir ve bu alan işveren tarafından sorgulanmaması gereken bir boyutu tanımlar. Çalışanın medeni
durumu, aile ilişkileri, eşi, çocukları veya ebeveynleriyle ilgili bilgiler, iş veya işyeriyle ilişkili olmayan
sağlık sorunları, okuduğu gazete veya izlediği TV kanalları (veya programları), alkol veya sigara
kullanım tercihi gibi hususlar çalışanın özel yaşamının çerçevesini çizer.
Öte yandan fırsat eşitliğinin de önemli bir diğer etik değer olduğunu vurgulamak gerekir. Fırsat eşitliği
aslında ayrımcılığın bir diğer yansımasıdır. İşyerinde insan kaynaklarıyla ilgili sorunların önemli bir
kaynağı da fırsat eşitliğinin yeterince sağlanamamış olmasına bağlanabilir. Çoğu işyerinde üst
yönetimler, yönetici seçerken çalışanları arasında bu ilkeyi sıklıkla ihlal edebilmektedir. Benzeri ihlaller
işe alımlarda, eğitim programlarında, işten çıkarmalarda ve hatta daha sonra yeniden işe alımlarda da
açık biçimde gerçekleştirilmektedir.
Nihayet, üzerinde özellikle durulması gereken bir diğer etik değer ise, işyeri farklılıklarının korunmasıdır.
Ülkemizde toplum psikoloji farklılığın negatif olarak algılandığı bir zemin üzerine kurgulanmıştır. Bu
durum sadece kendimize benzeyeni tercih eden bir davranış refleksi yaratmaktadır. Bu davranışın
işletme yönetimlerini de etkilediği açıktır. Bir işletme içinde bulunduğu toplumun tüm farklılıklarını
(cinsiyet, etnisite, din, inanç, kültür, sosyal farklılık gibi) yansıtan bir insan kaynakları grubuna sahip
olmalıdır. Bu ancak ayırımcılıktan uzak ve fırsat eşitliğine olanak veren bir insan kaynakları politikası ile
sağlanabilir.
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UYGULAMA: KOLA SAVAŞLARI ve STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Coke ile Pepsi arasındaki piyasa rekabetini tanımlayan "Kola Savaşı" oldukça benzer ürünlerin işletme
stratejileri ile nasıl farklılaştırılabileceğine ilişkin ilginç bir örnek teşkil etmektedir.
Coke, dünyada en çok tanınan markadır. Pepsi’den 70 yıl önce tescil edilen Coke, Amerikan tarihinin ve
kültürünün ayrılmaz bir parçası konumundadır. Sözgelimi, I. Dünya Savaşı sırasında, Coca-Cola
Amerikan askerleri için Avrupa’da şişeleme fabrikaları kurmuştur. Geniş bir piyasa alanına sahip olan
Coke'un işletme stratejisi konumunu sürdürmeye ve iyi tanınan imajını güçlendirmeye odaklanmıştır.
Coca-Cola Amerikan piyasasının % 45'ine hâkimdir.
Şirket, piyasa egemenliğini sürdürme stratejisini markası üzerine kurmuştur. Bu, rekabet stratejisinin
kolay olduğu anlamına gelmez. Tersine, kararlar geçmiş uygulamalara dayalıdır. Bu açıdan şirketin
stratejisinin oldukça geleneksel bir tarzda olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Coke hiç bir zaman "Yeni
Coke" olarak piyasa sürülmüş değildir. Ürün geleneksel olmakla övünmektedir.
Bu nedenle Coca-Cola'yı yönetmek, markayı çok iyi almaya bağlıdır. Coke'nın stratejisi, hem bu
nitelikleri yaratmak hem de buna bağlı bir istihdam sistemi oluşturmaktır. Coke, üniversite mezunlarını
özellikle de MBA alanında eğitim görmüş olanları almaktadır. Alınan elemanlarda deneyim
aranmamakta, şirket yeni elemanlara yoğun bir eğitim vermektedir.
Coke'da çalışanlar büyük ölçüde iş güvencesine sahiptir. Yeterli performansı gösteren herkes kariyeri
boyunca şirkette çalışabilmekte ve yükselebilmektedir. Ücret artışları, çalışanların şirketten ayrılmalarını
önleyecek şekilde düzenlenmiştir.
Coke'da Karar alma süreci oldukça merkezileştirilmiş ve bireysel hareket serbestîsi sınırlandırılmıştır.
Marka konusunda hiç kimse tepe yönetiminin bilgisi dışında adım atamaz. Merkezileşmeyi güçlendirmek
için performans değerlendirme işletme düzeyinde yapılmaktadır.
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Coca-Cola, yeni çalışanlarını adım adım işletme kültürüne adapte eder. Amaç, çalışanların markanın
imajını tam olarak anlamlarını sağlamaktır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi sistemi, sadece tam
olarak entegre olmuş ve işletmeyi etkileyecek kararları alabilen Coke yöneticilerine kariyer imkanı
sağlamaktadır.
Pepsi’yi anlamının en basit yolu kuşkusuz Pepsi'nin Coke olmadığının farkına varmaktır. Pepsi Coke'ın
egemen olmadığı piyasa alanlarına yönelmekte ve bu açıdan Coke'tan farklılaşmaktadır. Pepsi, oldukça
farklılaşmış yeni piyasalara girmeyi denemektedir. Örneğin şirket yönetimi, fast-food sektöründe Pizza
Hut, Popeyes ve Burger King ile işbirliğine giderek buralarda Pepsi dışında alkolsüz içecek satılmasını
önlemiştir. Bireysel tüketiciye odaklanan Coke’ın aksine, Pepsi otel ve restoran gibi kurumsal alıcılara
yönelmektedir. Şirket aynı zamanda çok sayıda franchise sahibidir.
Farklı piyasalardaki stratejileri açısından Pepsi, oldukça karmaşık yönetim sorunları ile karşı karşıyadır.
Yönetim piyasa boşluklarını tanımlamak, hızlı hareket etmek ve yenilikçi fikirler yaratmakla sorumludur.
Bunu ancak etkin bir insan yönetim sistemi mümkün kılmaktadır. Şirket ademi merkezi bir tarzda
yönetim yapısına sahiptir, bu nedenle birimler oldukça otonomdur ve performans hedefleri birim
düzeyinde belirlenirken, bireysel başarı ön plana çıkmaktadır.
Şirketin yeniden yapılanması ile daha ademi merkezi bir karar alma süreci yaratılmış ve çalışanlara
yetkilendirme çerçevesinde "Yetki Paylaşımı" olanağı sağlanmıştır.
Pepsi’nin çalışanları göreli olarak çok sınırlı bir iş güvencesine sahiptir. Bu, şirketin güçlü bir kariyer
fırsatı sunmasıyla dengelenmektedir. Şirket içinde Pepsi'nin temel kuralı şudur: "şirkette 5 yıl çalışanla
40 yıl çalışan arasında hiç bir fark yoktur". Yüksek işgücü devri nedeni ile Pepsi’nin çalışanlarına kıyasla
Coke'un çalışanlarının işletmeye bağlılıkları daha düşüktür. Aslında, onları bir arada tutan temel etmen
"Coke"u yenme isteğidir.
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Pepsi’nin bu sistemden en büyük kazancı sürekli yeni fikirler yaratabilmesi (yeni personelden yeni
fikirler), yüksek bir işgücü devri (yani istihdam et ve çıkar) ve farklı pazarlama yöntemleriyle yeni
piyasalara girmediri (yani bireysel otonomi ile ademi merkezileşmiş karar alma) (Cappelli and CrockerHefter, 1996)
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UYGULAMA SORULARI
1. Coca-Cola'nın rekabet stratejisi ile insan kaynakları stratejisi arasında nasıl bir bağlantı
kurulabilir?
2. Pepsi-Cola neden kurumsal müşterilere hitap etmektedir? Bu tercih insan kaynakları
yönetimi stratejisini nasıl etkilemektedir?
3. Türkiye’de insan kaynaklarını stratejik bir yaklaşımla yöneten şirketler mevcut mudur?
Bu strateji şirketlerin performansına ne ölçüde yansımaktadır?
4. Ulusal düzeyde insan kaynağımızı stratejik bir değer olarak kullanabiliyor muyuz?
Ulusal insan kaynağımızı geliştirmek amacıyla ne tür çalışmalar yapılabilir?

25

ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede insan kaynakları yönetiminin alanı hem kavramsal hem de uygulama açısından ele
alınmıştır. Bu çerçevede ilk bölümde insan kaynağı kavramı, insan kaynağı profili ve değişim trendi
konuları incelenmiştir. İkinci bölümde ise, insan kaynakları yönetiminin görev alanı, IK biriminin
örgütlenmesi ile hukuksal ve etik değerlerin insan kaynakları yönetimini şekillendirmedeki rolü
tanımlanmıştır.
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi bir organizasyondaki çalışanların sahip olduğu vasıf, beceri, yetkinlik, yaratıcılık ve
üretim enerjisi gibi niteliklerin bütününü tanımlamaktadır?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi
(c) İnsan Kaynakları Stratejisi
(d) İnsan Kaynakları Politikası
(e) İnsan kaynakları birimi
(2) Hangisi işletme stratejisiyle uyumlu insan kaynakları yönetimi anlayışını tanımlamaktadır?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi
(c) İnsan Kaynakları Stratejisi
(d) İnsan Kaynakları Politikası
(e) İnsan kaynakları birimi
(3) Hangisi insan kaynakları stratejisini destekleyecek somut uygulama ve aksiyonları
tanımlamaktadır?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi
(c) İnsan Kaynakları Stratejisi
(d) İnsan Kaynakları Politikası
(e) İnsan kaynakları birimi
(4) Hangisi çalışanları tedarik eden ve bu çalışanların sahip olduğu niteliklerden maksimum
düzeyde yararlanmayı sağlayan yönetsel fonksiyonu tanımlamaktadır?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi

27

(c) İnsan Kaynakları Stratejisi
(d) İnsan Kaynakları Politikası
(e) İnsan kaynakları birimi
(5) Hangisi bir organizasyonda insan kaynakları fonksiyonunu yöneten birimi tanımlamaktadır?
(a) Personel yönetimi birimi
(b) Endüstri ilişkileri birimi
(c) Muhasebe birimi
(d) İnsan kaynakları politikası
(e) İnsan kaynakları birimi
(6) Hangisi bir işletmede insan kaynağını ifade etmez?
(a) Süreçler
(b) Çalışanın üretim enerjisi
(c) Beceri
(d) Vasıf
(e) Yetenek
(7) Hangisi insan kaynakları fonksiyonları arasında yer almaz?
(a) Denetim
(b) İşe alma
(c) Ücretlendirme
(d) Performans değerlendirme
(e) Personel işlemleri
(8) Hangisi bir toplum, organizasyon veya işletmenin en önemli yaratıcı gücüdür?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi
(c) İşgücü
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(d) Çalışanlar
(e) İşletmeler
(9) Hangisi bir toplumda insan kaynağının en önemli belirleyicisidir?
(a) İnsan kaynağı
(b) İnsan kaynakları yönetimi
(c) İşgücü
(d) Çalışanlar
(e) İşletmeler
(10) Hangisi çalışanlarla ilgili her türlü yasal ve örgütsel iş ve işlemleri yapmakla sorumlu olan
fonksiyondur?
(a) Eğitim vermek
(b) İşe alma
(c) Ücretlendirme
(d) Performans değerlendirme
(e) Personel işlemleri
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2. ÜNİTE:
İNSAN KAYNAKLARI
PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) İnsan kaynakları planlamasını belirleyen faktörleri tanımlayacağız.
(2) İşgücü ihtiyaç analiz yöntemlerini öğreneceğiz.
(3) İşgücü ihtiyacını veya fazlasını gidermede kullanılacak araçları açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Planlama neden yönetimin en önemli fonksiyonudur?
(2) İnsan kaynakları planlaması örgütsel verimlilikle nasıl ilişkilendirilebilir?
(3) Planlama araçlarının kullanımında belirleyici değişkenler nelerdir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan kaynakları planlaması
İnsan Kaynakları
Planlaması

kavramını, planlamayı etkileyen
içsel ve dışsal faktörleri ve
işgücü planlaması araçlarını
öğrenmek.

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konuların

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Planlama
 İnsan kaynakları planlaması
 Fazla çalışma
 Fazla sürelerle çalışma
 Denkleştirme
 İşyükü ölçümü
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İnsan kaynakları planlaması, işletmenin ihtiyaç duyduğu çalışan sayısının belirlenmesi ve geleceğe
dönük olarak bu ihtiyacın değişim trendinin öngörülmesidir. Her organizasyonda yönetim aksiyonunun
temelini teşkil eden planlama, hem kaynakların daha verimli kullanımına olanak sağlar hem de işlerin
zamanında gerçekleştirilmesini mümkün kılar. İnsan kaynakları yönetimi açısından planlama öncelikle
işletmenin gereksinim duyduğu çalışan sayısını belirlemeyi gerektirir. İhtiyacın uygun olmayan çalışan
sayısı işletmenin maliyetlerini yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyebilir. İnsan
kaynakları planlaması fonksiyonunun ikinci amacı ise, geleceğe ilişkin olarak insan kaynağı
gereksiniminin artması ya da azalmasıyla ilgili senaryolar hazırlamak ve buna uygun tedbirleri almaktır.
İnsan kaynakları planlaması fonksiyonu özellikle tedarik ve işten çıkarma fonksiyonu ile yakından
ilişkilidir. Ortaya çıkacak işgücü ihtiyacı yeni personel alınmasıyla giderilecekse, tedarik ve seçme
araçları kullanılacaktır. İşgücü fazlalığı söz konusu olduğunda ise, işten çıkarma seçeneği gündeme
gelebilecektir.
1. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İnsan kaynakları planlaması temelde işletme için gereksinim duyulan işgücü sayısının belirlenmesini
ifade eder. Bu ihtiyacı etkileyen çeşitli içsel ve dışsal faktörler mevcuttur.
1.1. İÇSEL FAKTÖRLER
1.1.1. Stratejik Planlama
Bir şirketin işgücü gereksinimini belirleyen en önemli faktör şirketin gideceği yöndür. Bir diğer ifade ile
şirketin büyüme ya da küçülme planı doğal olarak insan kaynağı gereksinimini de gösterecektir. Şirketin
büyümesi yeni işgücü ihtiyacını ortaya koyarken, muhtemel bir küçülme planı işgücü fazlasını gündeme
getirecektir. Bu nedenle IK birimi şirketin stratejik planının hazırlanmasında yer alması gereken önemli
aktörlerden biridir.
1.1.2. Teknolojik Değişim
İnsan kaynağı gereksinimini etkileyen ikinci faktör teknolojik değişimdir. Gelişmiş teknolojiler mevcut
işlerin daha az işgücü ile yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle teknolojik değişim genellikle
şirkette işgücü fazlası meydana getiren bir rol oynar. Örneğin 2010 yılında İstanbul’da metro ve tramvay
ulaşımında jetonmatik sistemine geçilmesi gişelerin kapatılmasına ve 354 gişe personelinin işini
kaybetmesine yol açmıştır.
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Teknolojik değişimin yaşandığı şirketlerde IK birimi ortaya çıkan işgücü fazlasını nasıl gidereceğini
planlamalıdır. Özellikle kapsamlı teknolojik değişim süreçlerinde IK birimi önceden bilgilendirilmeli ve
değişim yaratacağı sonuçlara ilişkin muhtemel senaryolar ve seçenekler hazırlanmalıdır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Planlama: Bir organizasyonun hedeflerini ve hedeflere ulaşma stratejisini tanımlayan yönetsel
aksiyonların bütünüdür.
Stratejik planlama: Bir organizasyonun uzun dönemli hedefleriyle ilişkili yönetsel aksiyonların
bütünüdür.
İnsan kaynakları planlaması: Bir organizasyonun mevcut ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının
saptanmasıyla ilgili faaliyetlerin bütünüdür.
1.1.3. İnsan Kaynağı Faktörü
Stratejik planlama süreci ve teknolojik değişim yanında insan kaynağı planlamasını birinci derecede
etkileyecek bir diğer faktör organizasyonun insan kaynağında yaşanan değişimlerdir. Örneğin işten
ayrılmalar işgücü ihtiyacını belirleyen başat faktörlerden biridir. Çalışanlar birçok nedenle işten
ayrılabilmektedir. Bunlardan bazıları (örneğin askerlik, doğum, emeklilik gibi) öngörülebilir nedenlerdir.
Buna karşılık önceden tahmin edilemeyen işten ayrılmalar da söz konusu olacaktır. Sözgelimi, yeni iş
fırsatları, taşınmalar gibi faktörlere bağlı işten ayrılmaları önceden öngörmek oldukça güçtür.
Öte yandan performansına ve davranışlarına bağlı olarak işletme yönetimi tarafından işten çıkarılan
çalışanlar işgücü gereksinimini etkileyen ve önceden öngörülmesi güç faktörlerden biridir.
1.1.4. Organizasyon Yapısındaki Değişimler
Reorganizasyon, başka şirketlerle birleşme veya satınalma gerekçesiyle işletmenin değişen örgütsel
yapısı, işgücü gereksinimini etkileyen değişkenlerden biridir. Şirket birleşmeleri işgücü fazlasını
gündeme getirmektedir. Ayrıca bazı iş pozisyonlarının zamanla ortadan kalkması veya başka
pozisyonlarla birleşmesi benzer bir etki yaratmaktadır. Örneğin; danışma pozisyonu birçok şirkette
ortadan kaldırılmış veya güvenlik pozisyonu ile birleştirilmiştir. İşletmede bazı birimlerin (örneğin yemek,
güvenlik, temizlik gibi) taşerona devredilmesi benzer biçimde işgücü fazlası yaratan bir faktördür.
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1.2. DIŞSAL FAKTÖRLER
1.2.1. Rekabet
Rakip şirketler karşısında daha avantajlı olma isteği işletmeleri operasyonel maliyetlerini iyileştirmeye
etmeye yöneltmektedir. Son yıllarda küçülerek, birleşerek ya da lokasyon değiştirerek güçlenme
stratejileri ön plana çıkmaktadır. Bu eğilimin özellikle tekstil, hazır giyim, iplik gibi sektörlerde daha
belirgin olduğu açıktır. Şirketlerin üretim birimlerini maliyet avantajı sağlayan ülke içinde ya da dışında
(Çin, Hindistan, Malezya gibi) daha avantajlı bölgelere (veya ülkelere) transfer etmeleri birçok durumda
işgücü fazlası ortaya çıkarmaktadır.
Rekabet bazı durumlarda işgücü ihtiyacını arttırabilmektedir. Örneğin bankacılık, sigortacılık, havayolları
gibi sektörlerde küresel rekabet koşulları müşteri odaklı stratejilerin öncelik kazanmasına yol
açmaktadır. Çağrı merkezleri, müşteri temsilcileri ve gizli müşteri politikaları gibi uygulamalar bu
sektörlerde işgücü ihtiyacını arttırmaktadır.
1.2.2. Konjonktürel Değişimler
İnsan kaynağı planlamasını etkileyen faktörlerden biri de konjonktürel değişimlerdir. Ekonomik
dalgalanmalar, krizler veya büyüme trendleri işgücü ihtiyacını etkileyen başat değişkenlerdir. Birçok
durumda ekonomik krizleri önceden tahmin etmek mümkün değildir. Ancak planlama fonksiyonunun kriz
olasılıklarını da göz önüne alması gerekir. Buna karşılık, bazı konjonktürel dalgalanmaları öngörmek
mümkündür. Örneğin özel dönemlerde (yılbaşı, bayramlar, sevgiler, anneler günü gibi) talep artışlarını
tahmin etmek güç değildir. Bunlar kısa dönemli ve geçici işgücü talebi yaratan dışsal faktörlerdir. Bu
artışların özellikle etkili olduğu perakende, restoran, hazır giyim ve turizm gibi sektörlerde ilave çalışan
ihtiyacına karşılık uygun işgücü planlama araçları tanımlanmalıdır.
1.2.3. Yasal Değişimler
Yasalar çoğunlukla getirdikleri yeni sorumluluklar nedeniyle işgücü ihtiyacını arttıran bir rol
oynamaktadır. Örneğin; gıda işletmelerinde veteriner, işletmelerde iş güvenliği uzmanı ve okul
servislerinde hostes çalıştırma zorunluluğu gibi yasal gereklilikler yeni işgücü pozisyonları yaratmıştır.
Öte yandan sınırlı da olsa bazı durumlarda yasal değişiklikler işgücü fazlası ortaya çıkarabilmektedir.
Özel işletmeler için eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün kaldırılmış olması bu konuda örnek olarak
verilebilir.
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2. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI SÜRECİ
İnsan kaynakları planlaması süreci, işgücü ihtiyacının belirlenmesi, senaryoların oluşturulması ve bu
senaryolara uygun araçların saptanmasını içerir.
2.1. İŞGÜCÜ İHTİYACININ BELİRLENMESİ
2.1.1. Mevcut İnsan Kaynağı İhtiyacı
İnsan kaynakları planlaması fonksiyonunun öncelikli amacı işletmenin ihtiyaç duyduğu işgücü ihtiyacını
belirlemektir. İşletmenin mevcut üretim miktarına veya faaliyet yoğunluğuna göre ihtiyaç duyduğu
çalışan sayısını tanımlamada işyükü analiz yöntemi kullanılır. İşyükü analizi sonucunda belirlenen
çalışan sayısı uygulamada “norm kadro” olarak bilinmektedir.
İşyükü, çalışanın fiili çalışma periyodunda üstlenmiş olduğu sorumluluklarının dakika veya saat birimi ile
ölçülmesidir. İşyükü oranı, dakika veya saat cinsinden ölçülen işyükünün fiili çalışma süresine
oranlanmasıyla ulaşılan değerdir. İşyükü analizi ise, bir pozisyonun işyükü oranının, ölçüldüğü ve bunun
bir sonucu olarak norm kadro hesabının gerçekleştirildiği süreci tanımlar.
İşyükü oranı bir şirketin çalışanlarından ne ölçüde yararlanabildiğini gösterdiği gibi norm kadro
hesaplamasında da dikkatte alınan en önemli değişkendir. İşyükü analizi, ayrıca, işletmede yapılacak
birçok iyileştirme projesine temel oluşturur. Bunlar işyerinin, çalışanın verimini ve etkinliğini artıracak
şekilde düzenlenmesi, yapılan işin gereklerine bağlı olarak doğru işe doğru kişinin atanması ve daha
etkin iş güvenliği tedbirlerinin alınması gibi projelerdir.
İşyükü analizi verileri çeşitli kaynaklardan edinilebilir. İlk olarak işyükü kayıtlı verilerden hareketle analiz
edilebilir. Özellikle bilgisayar sistemleri her işlemin ne kadar sürdüğünü gösterebilmektedir. Bir yıllık
işlem kayıtları analiz edilen pozisyonun işyükünün belirlenmesinde gerçekçi sonucu verecektir. Kayıtlı
verilerin yeterli veya sağlıklı olmadığı durumlarda veri toplamanın bir diğer yöntemi, bir form yardımıyla
pozisyonu üstlenen kişi ya da kişilerle yapılan mülakatlardır. Mülakatlarda pozisyonun iş kapsamı,
günlük, haftalık ve daha uzun dönemli rutin iş detayları, işlerin oluş periyodu ve sıklığı ile birim süreler
tespit edilir. Bazı durumlarda ise, pozisyon çıktıları bir analiz yöntemidir. Örneğin; gömlek yakası üreten
bir tekstil atölyesinde 7,5 saatlik bir mesaide üretilen ortalama yaka sayısı işyükünü ölçmede
kullanılabilir. Nihayet, üç yöntemi bir arada kullanılmak da mümkündür. Böyle bir yaklaşım işgücü
ihtiyacını daha gerçekçi şekilde saptamayı mümkün kılan bir yaklaşımdır.
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ÖRNEK BİR İŞYÜKÜ ANALİZİ
Bir şirketin bir şefliğiyle ilgili olarak yapılan işyükü analizi verileri ve sonucu aşağıda verilmiştir.
Kriterler
İşyükü değerlendirilen çalışan sayısı

Veriler
4 personel

2018 yılı işyükü miktarı (saat)

3.653

2018 yılı işgücü miktarı (saat)

8.177

2018 yılı için işyükü oranı

%45

İşyükü Analizi Sonucu:
İşyükü hesabı yapılan 4 çalışanın ortalama olarak fiili çalışma sürelerinin %45’sini kullanabildikleri
görülmektedir. Değerlendirilen şeflik için olması gereken norm kadro yaklaşık 2 kişidir.
İşyükü analizleri sonucunda ulaşılan veriler birçok amaçla kullanılabilir. Her şeyden önce analiz
sonuçları işyükü ölçümü yapılan pozisyonun fiili sorumluluk alanını belirlemede en etkili kaynaktır.
Birçok durumda iş tanımları genellemelere dayanmakta, birden fazla pozisyonun iş sorumlulukları tek bir
görev tanımı kapsamında ele alınmaktadır. Bu şekilde gerçekçi olmayan iş tanımları pozisyonun fiili
sorumluluklarını, işyükünü ve performans hedeflerini sağlıklı bir şekilde ölçmeyi güçleştirmektedir.
Özellikle açık ve net görev tanımlarının söz konusu olmadığı ve kayıtlı verinin gerçeği yansıtmadığı
şirketlerde fiktif iş tanımları üretken olmayan bir kadrolama politikasına yol açtığı gibi birçok kişinin de
organizasyon yapısı içinde atıl istihdam olarak kaybolmasına yol açmaktadır. Sonuçta kâğıt üzerindeki
iş tanımlarına dayalı kadrolama politikası, çalışıyormuş gibi gözüken ancak aslında “gizli işsiz”
yaratmaktan öteye geçmeyen bir kurum kültürünün oluşmasıyla sonuçlanır.
İşyükü analizi bu sorunları aşmada önemli bir anahtardır. Gerçekçi sorumlulukları kesin bir şekilde
tanımladığı için işyükü analizi mevcut görev tanımlarının revizyonunda ve gereksiz görev tanımlarının, iş
statülerinin ve unvanların elimine edilmesinde kullanılabilecek bir veri tabanı yaratır. Çok daha önemlisi
pozisyon analizleri gerçek işyükünü ölçmede kullanılacak en güvenilir veri kaynağıdır. Böylece verimsiz
işyükü, verimlilik kaybı ve atıl işyükü daha etkin bir şekilde ortaya konabilir. Dolayısıyla gerçekçi bir
şekilde belirlenmiş bir norm kadro, şirket açısından kaynak etkinliği anlamına gelirken, çalışanlar için
ağır işyükü, stres, yorgunluk ve düşük performans olarak somutlaşabilecek olumsuz bazı sonuçları
önlemede etkili bir araçtır.
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2.1.2. Gelecekteki İnsan Kaynağı İhtiyacı
2.1.2.1. Trend Analizi
Trend analizi, gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağının miktarını tahmin etmede kullanılan en
yaygın metottur. Yöntem temelde insan kaynağı ile ilgili geçmişteki verilere bakarak gelecekteki
muhtemel ihtiyaç düzeyinin tahmin edilmesi prensibine dayanır. Trend analizinde varsayımlar, işgücü
verimliliği, işten ayrılma (gönüllü işgücü devir hızı), emeklilik oranı, devamsızlık oranı ve işten çıkarma
oranı (zorunlu işgücü devir hızı) gibi verilere bağlı olarak yapılır.
Trend analizinde girdi olarak kullanılan işgücü verimliliği oranı çalışan başına çıktı miktarını tanımlar.
Verimliliğin artması diğer bir ifade ile çalışan başına üretim miktarının artması insan kaynağı ihtiyacını
azaltan bir faktördür. İşletme kayıtları yıllık bazda işgücü verimliliğinin istikrarlı olarak arttığına işaret
ediyorsa gelecekteki insan kaynağını bu eğilime bakarak tahmin etmek güç olmayacaktır. Aşağıdaki
örnekte gömlek üretimi yapan bir tekstil şirketinin işgücü verimliliği verileri kullanılarak yapılan işgücü
ihtiyaç projeksiyonu görülmektedir.
İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ORANINA DAYALI PLANLAMA
Gömlek üretimi yapan Bir tekstil şirketinin işgücü verimliliği verilerine dayalı olarak şirketin insan kaynağı
ihtiyacına ilişkin projeksiyon.
Üretilen

İşgücü

İnsan Kaynağı

Gömlek Sayısı (Günlük)

Verimliliği

İhtiyacı

2015

1100

7 .3

150

Gerçekleşen

2016

1200

8 .1

148

Gerçekleşen

2017

1300

8 .8

147

Gerçekleşen

2018

1400

9 .6

146

Gerçekleşen

2019

1650

1 1 .3

144

Projeksiyon

2020

1890

1 3 .4

141

Projeksiyon

Yıl

Açıklama

İşgücü devir hızı trend analizinde kullanılan bir diğer veridir. Tanımsal açıdan işgücü devri belirli bir
dönemde işletmeden ayrılan toplam çalışan sayısının işletmedeki toplam çalışan sayısına oranını ifade
eder. İşgücü devrini iki grupta toplamak mümkündür: gönüllü işgücü devri ve zorunlu işgücü devri.
Gönüllü işgücü devri, çalışanın işletmeden istifa etmesi durumunu tanımlarken, zorunlu işgücü devri ise,
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işletme yönetimin işten çıkardığı çalışanları ifade eder (Bulmash, Nita, and Speers, 2010). Aşağıdaki
örnekte işgücü verilerine dayalı insan kaynakları planlaması örneği görülmektedir.
İŞGÜCÜ DEVİR ORANINA DAYALI PLANLAMA
Son 5 yılda yıllık ortalama 100 çalışanın istihdam edildiği bir çağrı merkezinde bu dönemde işyerinden ayrılan
çalışan sayısı ortalama 7, işten çıkarılan çalışan sayısı ise, ortalama 15’tir. İşgücü devir oranına hesaplayarak
gelecek yıl muhtemel işgücü ihtiyacı öngörülebilir.
Ortalama çalışan sayısı: 100; gönüllü işgücü devri: 7 çalışan; zorunlu işgücü devri: 15 çalışan
Toplam İşgücü Devir Oranı

Gönüllü İşgücü Devir Oranı

Zorunlu İşgücü Devir Oranı

%22

%7

%15

Bu verilere göre çağrı merkezinin bir sonraki yıl ihtiyaç duyacağı yeni çalışan sayısı 22 olacaktır.

Devamsızlık oranı da özellikle çalışan sayısının yüksek olduğu işletmelerde trend analizi girdisi olarak
kullanılabilir. Devamsızlık oranı belirli bir dönemde çalışanların işe gelmedikleri toplam sürenin toplam
çalışma süresine oranını ifade eder. Doğum izni gibi uzun süreli devamsızlıkların özellikle kadın
işgücünün daha yoğun olduğu işletmelerde insan kaynağı ihtiyacını etkileyen önemli bir faktördür.
Aşağıdaki örnekte devamsızlık oranına dayalı yol açtığı işgücü ihtiyacına ilişkin bir örnek
DEVAMSIZLIK ORANINA DAYALI PLANLAMA
Haftalık 45 saatlik çalışma süresi ile 100 çalışanın istihdam edildiği bir çağrı merkezinde son 5 yılda
devamsızlık yapılan yıllık ortalama süre 12.000 saattir. Devamsızlık oranı hesaplanarak bir sonraki yıl
devamsızlık nedeniyle ilave işgücü ihtiyacı tahmin edilebilir.
(1) Toplam işgücü miktarı: 45x100x52 hafta=234.000 saat
(2) Toplam Devamsızlık Süresi: 12.000 saat
(3) Devamsızlık Oranı: %5.13
Çağrı merkezinin devamsızlık nedeniyle bir sonraki yıl ihtiyaç duyacağı ilave çalışan sayısı 5 olacaktır.

Geçmişteki eğilimlerden hareketle işgücü ihtiyacını ölçmeye çalışan trend analizi görece daha istikrarlı
sektör, işletme ve ekonomik koşullar için daha uygun bir tekniktir. Örneğin; ortalama işgücü devir hızının
%2, emeklilik oranının %1 ve işten çıkarma oranının %5 olduğu bir işletmede işgücü ihtiyacının yıllık
bazda %8 olacağını tahmin etmek güç değildir. Buna karşılık, verilerin oldukça değişken olduğu
işletmelerde veya sektörlerde trend analizi yeterli olmayacaktır (Bulmash, Nita, and Speers, 2010).
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2.1.2.2. Regresyon ve Korelasyon Analizi
Regresyon ve korelasyon analizlerine dayalı tahminler oldukça karmaşık veri ve değerlendirme
modellerini kapsamaktadır. Buna karşılık bu yöntem uzun dönemli olarak özellikle dönemsel
dalgalanmaları da dikkate alan işgücü ihtiyaç analizine olanak sağlar. Regresyon modelinde bağımlı
değişken olarak üretim veya satış verilerine yer verilirken, bağımsız değişken olarak işgücü miktarı esas
alınır (Kaynak, 1996).
Korelasyon analizleri ise, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücünden hareketle işletmenin
gereksinim duyduğu insan kaynağının tahmin edilmesine olanak sağlar. Analiz sonucunda korelasyon
değeri –1 ile +1 arasında bir değer alır. Korelasyon bulgusunun +1’e yaklaşması üretim veya
satışlardaki artışın aynı oranda işgücü artışı gerektireceği anlamına gelir. Sonucun, -1’e yaklaşması
artışın işgücü fazlası meydana getireceği gösterir. Negatif yönlü bir ilişki, işgücü fazlasının yeni teknoloji
kullanımına veya verimlilik artışı ile gerçekleştiğine işaret eder (Bulmash, Nita, and Speers, 2010).
2.1.2.3. Delphi Tekniği
Delphi tekniği özellikle uzun dönemli insan kaynağı ihtiyacını tahmin etmede kullanılan bir yöntemdir.
Yöntem şirket dışından uzmanların katılımıyla yapılan analizlere ve öngörülere dayanmaktadır.
Katılımcılar birbirlerinden bağımsız ve habersiz olarak ekonomik, demografik, siyasi, teknolojik ve sosyal
koşullarda beklenen değişimlerin genel olarak ekonomiye, özelde sektöre ve işletmeye etkilerini analiz
ederler.
Delphi Yönetimi beş aşamalı bir süreçte uygulanır;
(1) İlk aşamada uzmanlara ekonomideki talep artışı (veya gerilemesi) karşısında insan kaynağı
ihtiyacını gidermedeki çözümleri sorulur. Katılımcılar görüşlerini bir form aracılığıyla ve isimsiz olarak
ifade ederler. Yöntemde yüz yüze görüşme söz konusu değildir.
(2) Uzmanların görüşlerini içeren isimsiz formlar değerlendirme merkezinde toplanır.
(3) Görüşler özetlenerek yeniden uzmanlara gönderilir.
(4) Bu şekilde diğer grup üyelerinin görüşlerini öğrenen uzmanlardan beklenen değerlendirmelerini
revize etmesidir.
(5) Grup üyeleri ortak bir uzlaşıya ulaşıncaya kadar üçüncü ve dördüncü aşamalar tekrar edilir (Gary
and Nina, 2011).
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2.1.2.3. Nominal Grup Tekniği
Nominal grup tekniği, alanında deneyimli bir grup uzmanın (genellikle 7 ile 10 kişi arası) katılımıyla
gerçekleştirilen bir tür yapılandırılmış beyin fırtınası tekniğidir. Amaç uzmanların yüz yüze yapacakları
analiz ve değerlendirmelerden hareketle işletmenin insan kaynağı ihtiyacına ilişkin nihai bir görüşe
ulaşmaktır. Yöntem, katılımcı uzmanların görüşlerini sözlü olarak değil yazılı olarak ifade etmesini esas
alır. Nominal grup tekniği beş aşamalı bir süreçte uygulanır;
(1) İlk aşamada gruba görüş veya çözüm üretmeleri istenen konu veya problem tanımlanır. Örneğin; bir
ekonomik kriz dalgası bekleniyorsa bunun insan kaynağı planlaması açısından etkileri tartışma konusu
olarak ortaya konabilir.
(2) İkinci aşamada katılımcılar tanımlanan probleme karşı görüşlerini yazılı olarak ifade ederler. Bu
aşamada ileri sürülen görüşlere karşı herhangi bir tartışma yapılmaz, sadece görüşler toplanır ve
herkesin görebileceği bir tahtaya yazılır.
(3) Bir sonraki aşama görüşlerin tartışılmasına ve bir açıdan ayıklanmasına dayalı aksiyonları içerir.
(4) Dördüncü aşamada bu tartışmaların sonunda elimine edilen veya birleştirilen görüşlerin oylanmasına
geçilir. En yüksek oyu alan 5 görüş saptanır.
(5) Beşinci aşamada nihai olarak en çok oyu alan 5 görüş üzerinde grubun yeniden tartışması
istenebilir. Bu aşama zorunlu olmayan ancak çoğunlukla önerilen bir aşamadır (Abdullah and Islam,
2011).
2.2. İNSAN KAYNAĞI PLANLAMASINA İLİŞKİN SENARYOLAR ve ARAÇLAR
2.2.1. İnsan Kaynağı İhtiyacının Artması
2.2.1.1. Tanımı ve Niteliği
İnsan kaynağı ihtiyacının artması, işletmenin gelecekte mevcut çalışan sayısının yetmeyeceğini ifade
etmektedir. Mevcut işgücü miktarı, ihtiyacı karşılamadığı için IK birimi ilave işgücü yaratacak kaynak ve
araçları saptamalıdır. Artan insan kaynağı ihtiyacının giderilmesinde temel kural öncelikle mümkün olan
en düşük maliyetli araçları kullanmaktır. İkinci kural ise, Artan ihtiyacın niteliğine uygun aracın
seçilmesidir. Kısa dönemli ilave işgücü ihtiyacı için kısa dönemli araçlar seçilmeli, kalıcı artışlar için uzun
dönemli araçlara başvurulmalıdır.
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2.2.1.2. Araçları
Denkleştirme
Denkleştirme (özellikle yoğunlaştırılmış iş haftası programları) ilave işgücü ihtiyacını karşılamada en
kolay ve maliyetsiz araç niteliğindedir. Buna karşılık denkleştirme, oldukça kısa süreli (2 ayla sınırlı olan)
insan kaynağı ihtiyacındaki artışları karşılamaya olanak sağlar. Turizm sektöründe ve toplu iş
sözleşmeleri ile denkleştirme 4 aya kadar çıkarılabilmektedir. Denkleştirme programı çalışanın iznine
tabidir. Denkleştirme programlarında normal mesai düzenine göre belirli haftalarda ilave çalışma
yapılmasına rağmen ek ücret ödenmemesi çalışanlar arasında huzurluk yaratabilir.
Fazla Çalışma
Fazla çalışma insan kaynağı ihtiyacı kısa dönemli yani kalıcı değilse başvurulması gereken bir
yöntemdir. Fazla çalışma görece kolay ve düşük maliyetli bir araç konumundadır. Buna karşılık,
çalışanın bir yıl içinde yapabileceği fazla çalışma süresi 270 saatle sınırlıdır. Dolayısıyla fazla çalışma
yıllık bazda en fazla %11,5 düzeyindeki ilave bir işgücü ihtiyacını karşılamaya olanak sağlayabilir.
Ayrıca, fazla çalışma işçinin iznine bağlı olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından da çeşitli riskler
yaratabilmektedir.
İşin Taşerona Verilmesi
İlave işgücü ihtiyacını karşılamanın bir diğer yöntemi, üretimin dışsallaştırılmasıdır. İlave talebin başka
şirketler aracılığıyla giderilmesi işletmeyi özellikle yeni insan kaynağının yönetilmesiyle ilgili sorunlardan
büyük ölçüde kurtarmaktadır. Ayrıca, taşerona devredilen işler maliyet açısından da işletmeye avantaj
sağlayabilmektedir. Buna karşılık, bazı işlerin taşerona devri yasal kısıtlamalara tabidir. Ayrıca, mevzuat
taşeron işçilerin haklarından asıl işvereni de sorumlu kılmaktadır. Nihayet, taşeron işlerde kalite
standardı bazı durumlarda beklentinin altına kalmaktadır. Bu da işletmenin maliyet dezavantajıyla
karşılaşmasına yol açabilmektedir.
Geçici (Ödünç) İşçi
Geçici ya da ödünç işçi modeli, ortaya çıkan ilave işgücü ihtiyacının geçici süreyle istihdam
şirketlerinden alınan çalışanlarla giderilmesini esas alır. Bu yöntemin avantajlı yönü, kısa dönemli işgücü
ihtiyacını hızla çözmesidir. Örneğin; doğum iznine çıkan bir sekterlik pozisyonu ödünç işçi modeli ile
kapatılabilir. Buna karşılık, ödünç işçi uygulaması uzun dönemli işgücü artışını karşılamada etkili
olmayabilir. Ayrıca ödünç çalışan kısa dönemli istihdam ilişkisi nedeniyle yeterince motive olamayabilir.
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Yeni Personel Alınması
İnsan kaynağı ihtiyacı kalıcı nitelikte ise, yeni personel almak kaçınılmaz hale gelecektir. Mevzuat
haftalık 45 saat olan tam süreli istihdam yanında haftada en fazla 30 saat olan kısmi süreli ve çağrı
üzerine çalışma seçeneklerine olanak sağlamaktadır. IK birimi ihtiyacın miktarına uygun bir istihdam
modelini tercih etmelidir. Örneğin; bir market kapanma saatini 22:00’den 24:00’e çıkarıyorsa kısmi süreli
bir çalışanlarla ile ilave işgücü ihtiyacını gidermesi mümkün olacaktır. Buna karşılık ihtiyacın artacağı
dönemleri önceden kestirmek güçse bu durumda çağrı üzerine çalışma modellerine yönelmek en uygun
seçenek olacaktır.
2.2.2. İnsan Kaynağı İhtiyacının Azalması
2.2.2.1. Tanımı ve Niteliği
İnsan kaynağı ihtiyacının azalması, işletmenin gelecekte mevcut çalışanlarının bir kısmına ihtiyacı
olmayacağı anlamına gelmektedir. İşgücünün kullanılamayacak bölümü için IK biriminin çözüm
seçenekleri üretmesi gerekir. Üretilen seçeneklerin bu durumdan etkilenecek çalışan sayısına uygun
olması gerekir. İşten çıkarmanın en son seçenek olması beklenmelidir. Bu seçeneğin yaratacağı sosyal
maliyet, ulaşılacak finansal tasarruftan çok daha yüksek olabilir. Özellikle kısa dönemli geçici işgücü
fazlalığı daha düşük sosyal maliyetli araçlarla yönetilebilir. Buna karşılık, ihtiyacın azalması kalıcı bir
nitelik arz ediyorsa işten çıkarma seçeneği kaçınılmaz hale gelebilir.
2.2.2.2. Araçları
Kısa Çalışma Programına Geçmek
Mevzuat, ekonomik kriz veya olağan üstü koşullarla karşılaşan işletmelerin faaliyetlerini tamamen veya
kısmen durdurmalarına olanak tanımaktadır. Bu sürede çalışanların ücretleri İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Kısa çalışma programı hem çalışan hem işveren açısından avantajlı bir seçenektir. İşveren, ücret
maliyetini belirli bir dönem dondurabilmekte, çalışan ise, bu dönemde işsiz kalmadığı gibi gelir desteği
almaktadır. Buna karşılık mevzuat bu seçeneğin uygulanmasını oldukça sınırlamaktadır. Sınırlama hem
süre (en fazla 3 aya kadar) hem de uygulama kriterleri (sadece ekonomik kriz ve doğal afet durumunda
uygulanabilmektedir) açısından söz konusudur. Ayrıca, çalışan kısa çalışma programı boyunca ücretinin
bir bölümünü (brüt asgari ücretin %150’sine kadar olan kısmını) alabilmektedirler.
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Denkleştirme Programı
İnsan kaynağı fazlalığı oldukça kısa dönemli ise, örneğin en fazla 15 günlük bir sürecek bir talep
gerilemesi söz konusu ise, denkleştirme programı işgücü fazlasını gidermek amacıyla da kullanılabilir.
Ücret maliyeti avantajı sağlamamakla birlikte denkleştirme sabit maliyetlerde (yemek, yol gibi) sınırlı da
olsa bir tasarruf yaratacaktır.
Toplu Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
Mevzuat, çalışanların toplu olarak yıllık ücretli izne çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Kısa dönemli
işgücü fazlalığı bu şekilde yönetilebilir. Ancak bu seçenekte de işletme sadece izin dönemindeki sabit
maliyetlerinden tasarruf edebilir. Ayrıca mevzuata göre toplu izin uygulaması ancak Nisan ile Ekim ayları
arasında gerçekleştirilebilmektedir.
Geçici (Ödünç) Çalışan Uygulaması
Grup şirketler için ödünç çalışan programı işgücü fazlalığı söz konusu olduğunda uygulanabilecek bir
seçenektir. Özellikle yaşanan sorun geçici nitelikte ise, bu seçenek hem işyeri hem de çalışan açısından
avantajlıdır.
Tam Süreli Çalışmadan Kısmi Çalışmaya Geçiş
Özellikle uzun dönemli ve kalıcı nitelikli işgücü fazlalılığına karşı çalışanların bir kısmının kısmi süreli
statüye (part-time) geçirilmesi kullanılacak önemli seçeneklerden biridir. Örneğin; 100 tam süreli
çalışanın istihdam edildiği bir işletmede %10’luk işgücü fazlası çalışanların %30’unun haftalık 30 saatlik
kısmi çalışma statüsüne geçirilmesiyle giderilebilir. Bu araç, hem çalışan ve hem de işveren açısından
oldukça avantajlı olmakla birlikte çalışanın kısmi çalışma statüsüne geçmeyi kabul etmesi gerekir.
Ayrıca işini kaybetme riski nedeniyle kısmi süreli çalışma statüsüne gönülsüz geçen kişilerin
yaratabilecekleri negatif tutum ve davranışlar işyerinde huzursuz bir atmosferin oluşmasına yol açabilir.
Çalışma Süresinin Kısaltılması
Çalışma süresinin kısaltılması işgücü fazlasını gidermede kullanılabilecek en güçlü seçeneklerden
biridir. Örneğin; 100 çalışanın istihdam edildiği bir şirkette %10 işgücü fazlası haftalık çalışma süresinin
45 saatten 40 saate çekilmesiyle giderilebilir. Ancak bu seçeneğin etkili olması, çalışma süresine paralel
oranda ücretlerin düşürülmesiyle mümkündür. Dolayısıyla çalışanların bu kesintiye rıza göstermesi
gerekir.
İşten Çıkarma
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İşgücü fazlasının giderilmesinde başvurulması gereken en son seçenek işten çıkarmadır. İşten
çıkarmanın mevcut işgücü üzerindeki etkisi de dikkate alınarak sürecin olabildiğince hızlı, yasalara
uygun ve şeffaf şekilde yönetilmesi gerekir. İşten çıkarmalarda performansı düşük çalışanlara öncelik
verilmelidir.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “İnsan Kaynakları Planlaması” dersi kapsamında insan kaynakları planlaması kavramı,
kapsamı, planlanma yöntemleri, işyükü ölçümü, norm kadro hesaplaması ve planlama araçları
öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde insan kaynakları planlaması kavramı tanımlanmış, insan
kaynaklarını etkileyen örgütsel koşullar ve çevresel faktörler ele alınmıştır. İkinci bölümde, insan
kaynakları planlaması süreci kapsamında işgücü ihtiyacının ölçülmesi ve insan kaynakları ihtiyacının
giderilmesinde kullanılacak araçlar açıklanmıştır.
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UYGULAMALAR
1. “Şişecam Çalışanları Eylem Yaptı!”
“Şişecam, Topkapı Fabrikası’nın kapısına kilit vurulmasının ardından bazı çalışanlar işini kaybetti. 3
Ocak 2013 günü bir basın açıklaması yapan şirket yönetimi yasalara ve çalışanların haklarına saygı
duyduklarını ifade ederek işçilerin bağlı diğer şirketlerde çalışma taleplerinin “mevcut kadrolar dâhilinde”
değerlendirmeye alınacağını kaydetti. Kristal-İş Sendikası ise, fabrikanın makinelerinin yeni kurulan
üretim tesisine götürüldüğünü, fabrikada çalışmakta olan beyaz yakalı personel, ustabaşı ve
teknisyenlerin Eskişehir’de kurulan yeni fabrikaya nakledildiğini, buna karşılık mavi yakalı 250 işçinin
işten çıkarıldığını ileri sürmüştür” (Kaynak: Radikal Gazetesi, 04.01.2013).
2. “Maaş İndirimi İSDEMİR’i Kurtardı”
“Çelik-İş Sendikası, İSDEMİR’de maaşlardaki %35’lik indirimin gerekçelerini açıkladı. Açıklamada,
“özellikle demir çelik sektörünün dünyada ve Türkiye’de gittikçe genişleyen, derinleşen ve nerede
duracağı kestirilmeyen krizin yıkıcılığı hissedildiği belirtilerek, kriz döneminde yaklaşık 2 bin çalışanın
işten çıkartılmasına alternatif olarak alınan bu önlemler 16 ay sürecektir” denildi” (Kaynak:
iskenderun.org, 23.04.2009).

50

UYGULAMA SORULARI
1. Teknolojik değişimlerin istihdam üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler hangi
meslek ve sektörlerde görülebilir?
2. İşgücü ihtiyacının analiz edilmesinde çalışanların devamsızlık davranışları geleceğe
dönük olarak nasıl öngörülebilir?
3. Fazla çalışma neden 270 saatle sınırlandırılmıştır? 270 saati aşan fazla çalışma
uygulamaları işgücü sağlığı açısından ne tür sakıncalar yaratabilir?
4. Denkleştirme programlarının uygulanmasında dikkate alınması gereken yasal
sınırlamalar nelerdir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi bir organizasyonun hedeflerini ve hedeflere ulaşma stratejisini tanımlayan yönetsel
fonksiyondur?
(a) Planlama
(b) Strateji
(c) Politika
(d) Stratejik planlama
(e) İnsan kaynakları planlaması
(2) Hangisi mevcut işlerin daha az işgücü ile yapılmasını mümkün kılmaktadır?
(a) Konjonktürel değişimler
(b) İnsan kaynakları direktörü
(c) Teknoloji
(d) İnsan kaynağı faktörü
(e) Rekabet
(3) Hangisi özel dönemlerdeki (yılbaşı, bayramlar, sevgiler günü gibi) işgücü talep artışlarını
etkileyen faktörü tanımlamaktadır?
(a) Konjonktürel değişimler
(b) İnsan kaynakları direktörü
(c) Teknoloji
(d) İnsan kaynağı faktörü
(e) Rekabet
(4) Hangisi küçülme ya da birleşmelerin yol açtığı işgücü ihtiyacındaki değişimi etkileyen faktörü
tanımlamaktadır?
(a) Konjonktürel değişimler
(b) İnsan kaynakları direktörü
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(c) Teknoloji
(d) İnsan kaynağı faktörü
(e) Rekabet
(5) Hangisi çalışanın fiili çalışma periyodunda üstlenmiş olduğu iş, görev ve diğer
sorumluluklarının dakika veya saat birimi ile ölçülmesidir?
(a) İşgücü
(b) İşyükü
(c) Planlama
(d) Norm kadro
(e) Personel
(6) Hangisi bir organizasyonun mevcut ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyacının saptanmasıyla
ilgili faaliyetleri tanımlamaktadır?
(a) Planlama
(b) Strateji
(c) Politika
(d) Stratejik planlama
(e) İnsan kaynakları planlaması
(7) Hangisi işyükü analizi sonucunda belirlenen çalışan sayısını tanımlamaktadır?
(a) İşgücü
(b) İşyükü
(c) İşgücü oranı
(d) Norm kadro
(e) İşyükü oranı
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(8) Hangisi dakika veya saat cinsinden ölçülen işyükünün fiili çalışma süresine oranlanmasıyla
ulaşılan değeri tanımlamaktadır?
(a) İşgücü
(b) İşyükü
(c) İşgücü oranı
(d) Norm kadro
(e) İşyükü oranı
(9) Hangisi bir şirketin çalışanlarından ne ölçüde yararlanabildiğini gösteren değişkendir?
(a) İşgücü
(b) İşyükü
(c) İşgücü oranı
(d) Norm kadro
(e) İşyükü oranı
(10) Hangisi bir organizasyonun uzun dönemli hedefleriyle ilişkili yönetsel karar ve aksiyonları
tanımlamaktadır?
(a) Planlama
(b) Strateji
(c) Politika
(d) Stratejik planlama
(e) İnsan kaynakları planlaması
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3. ÜNİTE:
İŞ ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) İş analizinin niteliğini ve önemini tartışacağız.
(2) İş analizi yöntemlerini öğreneceğiz.
(3) İş analizi verileri ile insan kaynakları yönetimi fonksiyonları arasındaki ilişkiyi
inceleyeceğiz.
(4) İş tanımının nasıl hazırlandığını açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) İş analizi neden insan kaynakları yönetimi sisteminin temelini oluşturur?
(2) İş analizi verileri insan kaynakları fonksiyonlarında girdi olarak nasıl bir rol oynar?
(3) İş analizi ile iş tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

İş Analizi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İş analizinin tanımı, kapsamı, Metinler,

açıklamalar

yöntemi, veri kaynakları ile iş örneklerle

konunun

tanımının
öğrenmek.

nasıl

yapıldığını kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 İş pozisyonu
 İş analizi
 İş tanımı
 İş gerekleri
 Vasıf
 Beceri
 Yetkinlik
 Deneyim
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İş analizi, bir işletmede çalışanlar tarafından yerine getirilen işlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve işin
kapsadığı görev (sorumluluk), yetki ve iş gereklerinin tespit edilmesi işlemini ifade eder. İş analizi, insan
kaynakları yönetimi fonksiyonlarının dizayn edilmesi için gerekli bilgi ve verileri sağlayan bir işlemdir.
Diğer bir ifade ile iş analizi, tedarik fonksiyonu ile başlayan insan kaynakları yönetimi sürecinin tüm iş ve
işlemlerinin uygulanabilmesi için gerekli girdileri sağlayan bir araç konumundadır.
İşi analizi işle ilgili bir süreçtir. Dolayısıyla işi üstlenen kişinin beceri, yetkinlik ve vasıfları iş analizi
sürecinde incelenmez.
1. İŞ ANALİZİ SÜRECİ
İş analizi süreci, veri kaynağının saptanmasını, veri toplama yönetiminin belirlenmesini ve sürecin
sonunda ulaşılan verileri kapsar.
1.1. VERİ KAYNAĞI
Veri kaynağı, iş analizi süreci sonunda elde edilmesi istenilen verileri sağlayacak kişileri ifade eder. İş
analizinde üç temel veri kaynağından söz etmek mümkündür: çalışan, amir ve iş analisti. Veri
kaynaklarından birinin diğerlerinden daha iyi olduğu söylenemez, en doğrusu her üç kaynağın da bir
arada kullanılmasıdır.
1.1.1. Çalışan
Bir iş analizinin temel veri kaynağı o işi üstlenen çalışandır. Özellikle analiz edilen işte uzun bir deneyim
süresi olan çalışanlar en iyi bilgiyi vermeye aday kişilerdir. İşin tüm sorumluluklarını bilmeleri, yetki
sınırlarının farkında olmaları ve iş gerekliliklerini tanımlayabilmeleri açısından deneyimli çalışanlar iş
analizi sürecini verimli kılacaklardır.
Buna karşılık, iş analizi çalışmalarında çalışanların veri kaynağı olarak kullanılmasının çeşitli riskleri de
mevcuttur. İş pozisyonunun analizi çalışan üzerinde bazı kaygılar yaratabilmekte, gerçekte iş
pozisyonun kapsamında olmayan görev ve yetkileri de sahiplenmesine yol açabilmektedir. Kimi
durumlarda ise, çalışan oldukça iyi bildiği halde iş pozisyonunu izah etmekte zorluklar yaşabilmektedir.
Bu sorunlara karşı iş analizi sürecine diğer veri kaynaklarını da dâhil etmek uygun olacaktır. Bu şekilde
analiz sonucunda ulaşılan verilerin çapraz kontrole tabi tutulması mümkün olacaktır.
1.1.2. Amir
Analiz edilen iş pozisyonunun amiri bir diğer veri kaynağı konumundadır. Ancak bu kaynağın etkili
şekilde kullanılması bazı kriterlere bağlıdır. Her şeyden önce ilgili iş pozisyonu ile ilgili olarak amirden
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bağımsız veri alınmalıdır. Bir diğer ifade ile çalışandan alınan veriler amire sorulmamalıdır. İkinci
aşamada amir ve çalışandan alınan veriler kıyaslanmalı, her iki veri arasındaki muhtemel farklılıklar ilgili
veri kaynağına sorulmalıdır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
İş pozisyonu: Bir çalışanın üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklardan oluşan organizasyondaki
en küçük formel yapıdır.
İş tanımı: İş pozisyonu kapsamında yer alan görev, sorumluluk ve yetkilerin dokümante edilmiş
halidir.
İş gerekleri: İlgili iş pozisyonunda çalışan kişinin sahip olması beklenen eğitim seviyesi, yetkinlikleri
ve deneyimi gibi vasıf ve beceri unsurlarıdır.
Vasıf: Formel veya sertifikalı eğitim yoluyla edinilen formasyondur.
Beceri: Eğitim ve deneyim yoluyla edinilen işle ilişkili genel ve teknik yetkinliklerdir.
1.1.3. İş Analisti
Dışsal bir kaynağı ifade eden iş analisti, iş analizi alanında uzmanlaşmış yetkin kişileri tanımlamaktadır.
Özellikle işletme içinde bilgi alınabilecek donanımda kişi olmadığında alanında uzmanlaşmış
profesyonellerden yardım alınabilir. Unvanları birbirine benzerse de her iş pozisyonu bulunduğu
işletmenin şartlarına özgüdür. Örneğin; sekreterlik her işletme rastlanılabilecek bir pozisyondur. Buna
karşılık, uluslararası bir şirketle, mikro nitelikli bir işletmede pozisyon unvanı aynı olsa bile işin kapsamı,
yetkileri ve iş gerekleri birbirinden oldukça farklı olacaktır. Bu nedenle işletme dışından alınacak iş
analizi verilerinin işletmenin gereksinimlerine göre revize edilmesi gerekir.
1.2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
İş analizi sürecinde gereksinim duyulan verilerin nasıl toplanacağı, hangi araçların kullanılacağı veri
toplama yönetimine işaret etmektedir. Mülakat, gözlem ve anket kullanılabilecek yöntemlerdir.
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1.2.1. Mülakat
İşi analizi çalışmalarında kullanılan en yaygın yöntem mülakattır. Mülakat veriye doğrudan ve hızlı
şekilde ulaşmaya olanak sağlar. Mülakat, ayrıca oldukça düşük maliyetli bir yöntemdir. Buna karşılık,
mülakat yönetimiyle ulaşılan veriler zaman zaman gerçeğe aykırı bilgiler de içerebilir. Özellikle çalışanın
iş analizi konusunda yeterince bilgilendirilmediği durumlarda bu risk daha yüksektir.
İ Ş ANALİ Zİ MÜLAKAT FORMU (ÖRNEK)
ORGANİZASYONEL VERİLER

Bu sorunu aşmak için çalışanlara iş analizinin
amacı açıklanmalı ve farklı veri kaynakları

İşin Adı
Bağlı Olduğu Birim

kullanılmalıdır. Mülakat yöntemi iki farklı şekilde

Bağlı Olduğu Am ir
Bağlı Astlar

Örneğin;

uygulanabilir.

Al t görev, fonksi yon ya da akti vi tel er

yönetiminde tek bir kişi (çalışan veya amir) ile

Açıklaması

1.

görüşmek

2.
3.
YETKİ LER: Bu iş pozisyonu kapsam ında kullanılabilec ek yetkileri yazını z.
Yetki

Açıklaması

1.
2.
VASI F ve YETKİNLİ KLER: Bu işin yapabilm ek için gereksinim duyulan vasıf, ö zel bilgi ve yetkinlikler
belirtilm elidir.
1.
2.
3.

mümkündür.

birebir

mülakat

İ ŞİN KAPSAMI : Bu iş kapsam ında gerç ekleştirilm esi gerekli görevler, fonksiyonlar ve akti viteler.

Ayrıca

aynı

iş

pozisyonunda çalışan kişilerle grup halinde
görüşmek de olasıdır. Ancak grup görüşmeleri
zaman kazandırsa da, çelişen verileri saptamak
daha güç olacaktır.
Mülakat yönteminde genellikle bir analiz formu
kullanılır. Analiz formu, görüşmelerin daha

sistematik ve hızlı ilerlemesine olanak sağlar, ayrıca analiz edilen her iş pozisyonu için benzer verilerin
toplanmasını mümkün kılar.
1.2.2. Gözlem
Gözlem yöntemi, analiz edilen iş pozisyonunun izlenmesi yoluyla veri toplanmasını ifade eder. Gözlem
doğrudan yapılabileceği gibi analiz, kayıtlı görüntüler (kamera görüntüleri gibi) izlenerek de yapılabilir.
Ancak her iki durumda da bir iş analizi formu kullanılması uygun olacaktır. Gözlemi yapan kişi, iş
pozisyonuyla ilgili edindiği bilgileri (iş ortamını, işte kullanılan araçları, yapılan görevleri vb.) bu forma
işleyerek gerekli verileri toplamaya çalışır.
Gözlem yöntemi mülakat yöntemine göre daha ağır işleyen bir süreci ifade eder. İş pozisyonunun
sorumluluklarını saptayabilmek için çoğu durumda birden fazla gözlem yapmak gerekebilir. Ayrıca, girdi
olarak soyut nitelikli unsurların kullanıldığı beyaz yakalı birçok iş pozisyonunda (avukatlık, danışmanlık
gibi) gözlem yeterli olmayabilir. Nihayet, doğrudan gözlem yoluyla yapılan iş analizi uygulamalarında
pozisyonu analiz edilen çalışan kendisini baskı altında hissedebilir, bu da iş analizinin etkinliğini
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etkileyebilir. Bu nedenle gözlemi tamamlayıcı bir araç olarak mülakat yöntemiyle birlikte kullanmak daha
uygun olacaktır.
İ Ş ANALİ Zİ ANKET FORMU (ÖRNEK)

1.2.3. Anket

ORGANİZ ASYONEL VERİLER
İşin Adı

İş analizi yöntemleri arasında en düşük maliyetli

Bağlı Olduğu Birim
Bağlı Olduğu Am ir

ve

Bağlı Astlar
1. Eği tim Düzeyi : Yaptığını z işin gereği olan eğitim düzeyini ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz (Kendi
eğitim düzeyinizi göz önünde tutarak işaretlem e yapm ayınız) .
(1) Eğitim gerekm emektedir

(2) İlkokul eğitim

(3) Ortaokul eğitim i

(4) Lise eğitimi

(5) Üniversite eğitim i

(6) Sertifikalı öze l b ir e ğitim pro gram ı

2. Deneyim Sü resi : Yaptığını z işin gereği olan deneyim süresini ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz (Kendi
deneyim sürenizi göz önünde tutarak işaretlem e yapm ayınız) .

hızlı

yöntem

bir

anket

formunun

kullanılmasıdır. Anket formu, doğrudan çalışan
tarafından doldurulan ve genellikle çoktan
seçmeli soruları içeren bir şablon biçimde

(1) Deneyim gerektirm emektedir

(2) 1 aydan az

(3) 1-6 ay arası

(4) 6 ay-1 yıl arası

(5) 1-3 yıl arası

(6) 3-5 yıl arası

tasarlanır. Anket yönetimiyle ulaşılan verileri
analiz etmek oldukça kolaydır.

3. İ şin Yeri : İşinizin yapıldığı yeri ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz.
(1) İç mekânda

(2) Dış m ekânda

(3) Yerin altında

(4) M aden Ocağında

(5) İskelede

(6) Diğer (aç ıklayınız)

4. Çevresel Ko şul lar: Yaptığını z işin ç evresel koşullarını ifade eden en uygun şıkkı işaretleyiniz.
(1) Kirli

(2) T ozlu

(3) Sıc ak

(4) Soğuk

(5) Gürültülü

(6) Kokulu

5. İ ş sağlığı ve Güvenliği : Yaptığını z işin karşı karşıya olduğu iş sağlığı ve güvenliği risklerini ifade eden en
uygun şıkkı işaretleyiniz.
(1) M ekanik riskler

(2) Patlayıc ı riski

(3) Yangın riski

(4) Radyasyon riski

(5) Elektrik ç arpm ası riski

(6) Diğer (aç ıklayınız)

(Dessler, 2002)

Buna karşılık, bu yöntemin bazı sakıncaları söz
konusudur. Her şeyden önce çalışanın işiyle
ilgili en uygun şıkları işaretlemesini beklemek
gerçekçi değildir. İkinci olarak, eğitim düzeyi
düşük çalışanlar söz konusu olduğunda

soruların anlaşılmaması mümkündür. Ayrıca, tüm iş pozisyonlarının niteliklerini yansıtan bir anket formu
geliştirmek uzun süreli bir süreci gerektirebilir.
1.3. İŞ ANALİZİ VERİLERİ
İş analizi süreci sonunda üç temel veri kategorisine ulaşılır: görevler (sorumluluklar), yetkiler ve iş
gerekleri.
1.3.1. Görevler
İş analizi, incelenen iş pozisyonun görevleri yani sorumlulukları ortaya çıkarır. Görev, bir iş tanımının
bölünebilir en küçük bölümünü ifade eder. Bir iş pozisyonu, bu görevlerin toplamından oluşur. İlgili iş
pozisyonunun yerine getirmesi gereken alt görevler iş analizi sonucunda belirlenir.
1.3.2. Yetkiler
Yetki, karar verebilme yetisini ifade eder. Karar, seçenekler arasında tercihte bulma eylemdir. Bir iş
pozisyonunun sınırlarını tanımlayan yetki, bu sınırlar çerçevesinde yapılabilecek muhtemel tercihleri
gösterir. İş analizi ile iş pozisyonunun kullanabileceği yetkiler de saptanmaktadır. Böylece iş
pozisyonunun sınırları ve uygulamada hareket edebileceği inisiyatif alanı çizilebilir.
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1.3.3. İş Gerekleri
İş gerekleri, ilgili iş pozisyonunda çalışan kişinin sahip olması beklenen eğitim seviyesi, yetkinlikleri ve
deneyimi gibi vasıf ve beceri unsurlarına işaret etmektedir. İş analizi sonucunda iş gerekleri
belirlenmektedir. Özellikle eleman tedarikinde, seçme sürecinde ve performans değerlendirme
kriterlerinde iş analizi ile saptanan iş gerekleri kullanılmaktadır.
2. İŞ ANALİZİ ve İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI
İş analizi insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını oluşturmada kullanılan verileri sağlayan
önemli bir çalışmadır.
2.1. TEDARİK ve SEÇME
2.1.1. Tedarik Fonksiyonu
Tedarik fonksiyonu ihtiyaç duyulan insan kaynağının bulunmasını ifade eder. İş analizi ile ulaşılan iş
gereklerine ilişkin veriler, tedarik edilecek insan kaynağının niteliklerini yansıtır. Örneğin; bir gazete ilanı
iş gerekleri baz alınarak hazırlanır. Böylece iş gereklerine uygun olan adayların seçme süreci dahil
olması sağlanarak uygun adaya daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılması mümkün olabilir.
2.1.2. Seçme
Seçme, adaylar arasından iş gerekleriyle en iyi örtüşen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi sürecini
tanımlar. İş analizi sonucunda ulaşılan iş gerekleri ile adayların nitelikleri karşılaştırılarak uygun adaylar
çok daha kolay saptanır.
2.2. DİĞER FONKSİYONLAR
2.2.1. Eğitim
İş analiz verileri, aynı zamanda, eğitim ihtiyacının belirlenmesinde kullanılır. İş gereklerinin işi üstlenen
kişide bulunması beklenen nitelikleri gösterdiği daha önce ifade edilmişti. Dolayısıyla halen o pozisyonu
yürüten çalışanın veya işe yeni alınan adayın sahip olduğu nitelikler iş gereklerinin altında ise, bu
durumda ortaya eğitim ihtiyacı çıkacaktır. Örneğin; iş analizi sonucunda sekreter pozisyonunun iyi
düzeyde Excel programı bilmesi gerektiği saptanırsa ve mevcut sekreterin Excel’i iş gerekleri düzeyinde
bilmediği belirlenirse, sekreterin bir eğitim programına tabi tutulması gerekir.
2.2.2. Performans Değerlendirme
Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde iş analizi sonuçları kullanılır. Görevler ve
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yetkilere ilişkin iş analizi verileri çalışanın performans hedeflerini tanımlamak için kullanılırken, iş
gerekleri performans yetkinliklerini tanımlamada kullanılacak verileri sağlar.
2.2.3. Ücretlendirme
İş analizi verileri ayrıca ücret sisteminin kurulmasında da kullanılır. Özellikle iş değerlemesine dayalı bir
ücret sisteminde en önemli girdi iş değerlemesinde ulaşılan verilerdir. İşin zorluk derecesi, niteliği,
işletme için hangi düzeyde önemli olduğu, ne ölçüde zahmetli, kirli veya tehlikeli olduğu iş analizi ile
ortaya çıkar. Bu kriterler iş değerlemesi sürecinde iş pozisyonlarının sınıflandırılmasında ve
sıralanmasında kullanılır.
2.2.4. İş Güvenliği
İş pozisyonunun taşıdığı muhtemel iş güvenliği tehlikeleri ve bunların yol açabileceği riskler iş analizi
sonucunda ulaşılan verilerle belirlenebilir. İş güvenliği risk analizleri çalışanın işini yaparken kullanması
gereken iş güvenliği ekipmanlarını, koruyucu giysileri ve uyması gereken kuralları ortaya koymaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işyerinde iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
2.2.5. İşten Çıkarma
İş analizi işten çıkarılması gereken işgücüne de işaret edebilir. Özellikle iş gereklerinin oldukça altında
vasıf ve beceri düzeyine sahip çalışanların yaratabilecekleri yüksek eğitim maliyeti, işletmeyi bu
çalışanlar yerine uygun niteliklere sahip kişileri işe almaya yöneltebilir.
3. İŞ TANIMI
3.1. Tanımı ve Niteliği
İş tanımları, iş analizi çalışmalarının temel çıktılarından biridir. İş analizi veri toplama sürecini, iş tanımı
ise, bu verilerin sınıflandırılarak görev, sorumluluk ve yetkiler biçiminde yazılı metinlere
dönüştürülmesini ifade eder. Dolayısıyla iş analizi ile ilgili açıklamalar büyük ölçüde iş tanımları için de
geçerlidir.
Temel yönetsel araçlardan biri olan iş tanımları, çalışanın sorumlu olacağı görevleri ve sahip olması
beklenen nitelikleri (iş gerekleri) açıklayan dokümanlardır. Böylece çalışan kendisiyle ilgili beklentileri ve
gerçekleştirmesi gereken sorumlulukları öğrenmiş olur. Ayrıca iş tanımları çalışanın yetki sınırlarını da
ortaya koyan bir işlev görür. Amir, iş tanımıyla astının performans standartlarını gerçekçi şekilde
oluşturabilir ve sonuçları daha etkili denetleyebilir. Bu şekilde amir-ast ilişkisi daha profesyonel bir
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zeminde gelişir. İnsan kaynakları yönetimi ise, tedarik sürecinde iş gereklerini kullanarak hedef aday
gruplarına daha hızlı ulaşır. Ayrıca seçme sürecinde adayların işe uygunluğu iş gerekleriyle daha kolay
analiz edilebilir.
3.2. İş Tanımının Öğeleri
Standart bir şablonu olmamakla birlikte, bir iş tanımının belli bazı öğeleri içermesi beklenir:
(1) Pozisyonun kimliği
(2) İşin amacı (veya özeti)
(3) Organizasyonel ilişkiler
(4) Sorumluluklar (görevler) ve yetkiler
(5) İş gerekleri
3.2.1. İşin Kimliği
İşin kimliği, iş tanımının ilk bölümünü oluşturur ve tanımlayıcı bazı spesifik bilgileri gösterir. Örneğin işin
unvanı, işin adını ifade eder, “genel müdür sekteri”, “insan kaynakları uzmanı” gibi. İşin kimliği
bölümünde aynı zamanda ilgili iş unvanının yer aldığı birim de tanımlanır. Kod, örgütsel kademede ilgili
pozisyonun konumunu gösterir. Kodun büyümesi pozisyonun alt kademelerde olduğunu gösterir.
3.2.2. Organizasyonel İlişkiler
Bir iş tanımı ilgili iş unvanının şirketteki 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 iş
pozisyonlarını gösterir. Organizasyonel ilişkiler kapsamında ayrıca pozisyonun işi ile ilgili konularda
yazılı ve sözlü rapor vereceği amir veya amirler tanımlanabilir.
3.2.3. İşin Amacı
İşin amacı bölümü, ilgili iş tanımının hangi amaçla oluşturulduğunu gösterir. Amaç, aynı zamanda işin
kısa bir özetini içerir. Özet bilgi, işin temel fonksiyonunu tanımlar.
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3.2.4. Sorumluluk ve Yetkiler
İş tanımının “sorumluluk ve
yetkiler”

bölümü,

iş

pozisyonunun görevlerini ve bu
görevler

kapsamında

kullanabilecek
eder.

yetkileri

Pozisyonun

ifade

sorumlu

olduğu görevler ve sahip olduğu
yetkiler somut olarak ve ayrı ayrı
yazılmalıdır. İfadelerin açık ve
net

olmasına

gösterilmelidir.

özen

Özellikle

kısa

cümlelerden oluşan basit ve
yalın bir dil kullanımı görev
tanımını daha anlaşılır kılacaktır.
3.2.5. İş Gerekleri
İş

gerekleri

pozisyonun

gerektirdiği nitelikleri tanımlar.
Eğitim

düzeyi,

deneyim,

yetkinlikler (beceriler) ve kişilik özellikleri bu bölümde yer verilmesi gereken başlıklardır. İş gerekleri
kapsamında yetkinlikler sonradan öğrenilen becerileri, kişilik özellikler ise, doğuştan getirilen nitelikleri
ifade eder. Kişilik özellikler, eğitim yoluyla edinilemeyen ama geliştirilebilen niteliklerdir. Buna karşılık,
sonradan öğrenilen beceriler için yatkınlığın önemli bir başarı kriteri olduğu unutulmamalıdır. Örneğin,
bir sekreterlik pozisyonu için klavye kullanmak sonradan öğrenilebilecek bir yetkinlik olmasına rağmen,
beceri yatkınlığı uygulamada sekreterler arasında performans farkını ortaya çıkaran en önemli faktördür.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “İş Analizi” dersi kapsamında iş analizi kavramı, önemi, uygulama yöntemi, veri kaynakları,
çıktıları, iş analizinin insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilişkisi ve iş tanımı konuları öğrenilmiştir. Bu
çerçevede ilk bölümde iş analizi kavramı tanımlanmış, iş analizi sürecinin aşamaları- veri kaynakları,
veri toplama yöntemi ve iş analizi verileri-ele alınmıştır. İkinci bölümde, iş analizi çıktılarının insan
kaynakları yönetimi fonksiyonlarıyla ilişkisi açıklanmıştır. Üçüncü bölümse ise, iş analizi verilerinin iş
tanımına dönüştürülmesinin adımları tanımlanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. İş analizi çalışmalarının ortaya çıkmasında Bilimsel Yönetim yaklaşımı nasıl bir rol
oynamış olabilir?
2. İş analizi çıktıları iş tanımı dokümanlarına nasıl dönüştürebilir?
3. İş analizi çalışmalarını başarıya götürecek faktörler nelerdir?
4. İnsan kaynakları yönetimi sisteminin dizayn edilmesinde iş analizi verilerinden nasıl
yararlanılabilir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi işlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve işin kapsadığı görev (sorumluluk), yetki ve iş
gereklerinin tespit edilmesi işlemlerini tanımlayan kavramdır?
(a) Beceri
(b) İş analizi
(c) İş pozisyonu
(d) Vasıf
(e) İş tanımı
(2) Hangisi çalışanın üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklardan oluşan organizasyondaki
en küçük formel yapıyı tanımlayan kavramdır?
(a) Beceri
(b) İş analizi
(c) İş pozisyonu
(d) Vasıf
(e) İş tanımı
(3) Hangisi iş pozisyonu kapsamında yer alan görev, sorumluluk ve yetkilerin dokümante
edilmesini tanımlayan kavramdır?
(a) Beceri
(b) İş analizi
(c) İş pozisyonu
(d) Vasıf
(e) İş tanımı
(4) Hangisi formel veya sertifikalı eğitim yoluyla edinilen formasyonunu tanımlayan kavramdır?
(a) Beceri
(b) İş analizi
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(c) İş pozisyonu
(d) Vasıf
(e) İş tanımı
(5) Hangisi eğitim veya deneyim yoluyla edinilen ve istihdam edilen işle ilişkili genel ve teknik
yetkinlikleri tanımlayan kavramdır?
(a) Beceri
(b) İş analizi
(c) İş pozisyonu
(d) Vasıf
(e) İş tanımı
(6) Hangisi iş analizi sürecinin bir veri kaynağıdır?
(a) Gözlem
(b) Çalışan
(c) Yetkinlik
(d) Mülakat
(e) Anket
(7) Hangisi iş analizi yöntemleri arasında en düşük maliyetli ve hızlı yöntemdir?
(a) Gözlem
(b) Çalışan
(c) Yetkinlik
(d) Mülakat
(e) Anket
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(8) Hangisi bir iş pozisyonunun sınırlarını tanımlayan ve bu sınırlar çerçevesinde yapılabilecek
muhtemel tercihleri tanımlayan kavramdır?
(a) Görev
(b) Süreç
(c) İnisiyatif
(d) Yetki
(e) Sorumluluk
(9) Hangisi iş analizi sürecinin veri toplama yöntemlerinden biridir?
(a) Gözlem
(b) Çalışan
(c) Amir
(d) Uzman
(e) İş analisti
(10) Hangisinin bir iş analizinin temel veri kaynağıdır?
(a) Amir
(b) Çalışan
(c) Danışman
(d) Mülakat
(e) Uzman
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4. ÜNİTE:
İNSAN KAYNAĞININ
TEDARİKİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Tedarik kaynaklarının neler olduğunu öğreneceğiz.
(2) İş ilanlarının tedarikinde sürecindeki rolünü tartışacağız.
(3) İş ilanlarında yapılan etik ihlalleri ele alacağız
(4) Adayların iş ilanına tepkilerini analiz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Ülkemizde iş ilanlarında yer alan etik ihlaller nelerdir? Bu ihlaller yasal açıdan ne tür
sonuçlar doğurabilir?
(2) İş ilanlarında ücret neden belirtilmemektedir? Yurtdışındaki (örneğin AB ülkeleri ve
ABD’de) iş ilanlarında ücret yer almakta mıdır?
(3) Ülkemizde işgücü piyasaları ne ölçüde şeffaftır? Şeffaflığı arttırmak için neler
yapılmalıdır?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

İşgücü
İnsan Kaynağının

Kazanımın nasıl elde

piyasası

edileceği veya geliştirileceği
kavramını,

işgücü piyasası türlerini, iş
ilanlarının önemini, kapsamını

Tedariki
ve

iş

ilanlarına

tepkilerini öğrenmek.

adayların

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konunun

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Tedarik
 Piyasa
 İşgücü piyasası
 İş ilanı
 Aday
 Aday havuzu
 Etik değer
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İnsan kaynağının bulunması ve mevcut iş pozisyonu özelliklerine en uygun adayın seçilmesi süreci
insan kaynakları yönetiminin en önemli ve kritik fonksiyonudur. Uygun aday, iş gereklerini tam olarak
karşılayan insan kaynağını ifade etmektedir. İş gereklerinden daha düşük nitelikte olmalarına rağmen,
istihdam edilen kişiler işletme için hem yönetsel hem de yasal açıdan çeşitli olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir.
Yönetsel açıdan iş gerekleriyle uyumlu olmayan insan kaynağı, işyerinde verimlilik kaybına yol
açacaktır. Bu durumda işletme yönetimi bu işgücünün deneyimi veya eğitimi için gerekli maliyetlere
katlanacak ya da yeni çalışan arayışına girecektir. Tedarik sürecinin yeniden başlaması ise, ilave
maliyetler, zaman kaybı ve ekstra işyükü anlamına gelmektedir.
Uygun niteliklere sahip olmayan adayların seçilmesi yasal açıdan da çeşitli riskler yaratabilmektedir. İş
güvencesi hükümleri çalışanların işten çıkarılmalarında geçerli neden öngörmektedir. İşten çıkarılan
kişiler, yargı sürecine başvurarak iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin denetlenmesini talep etme
hakkına sahiptir. Geçerli nedeni yargı sürecinde ispat edemeyen işveren ya işten çıkardığı işgücü ile
çalışmak veya ağır tazminatlar ödemek zorunda kalabilmektedir.
Öte yandan iş gereklerinden daha yüksek nitelikteki adayların istihdam edilmesi de çeşitli riskler
yaratabilmektedir. Bu profildeki insan kaynağı işe girdikten bir süre sonra iş pozisyonunda tatminsizlik
yaşamaya başlayacak ve yeni bir iş arayışına girebilecektir. İşten ayrılan personel için tedarik sürecinin
yeniden başlatılması zorunluluğu söz konusu olurken, bu durum işgücü devir hızını da yükseltmekte
ayrıca işten ayrılmayı planlayan mutsuz çalışanları da teşvik edebilmektedir. Ayrılmayı tercih etmeyen
demotive çalışanlar ise, verimlilik kaybına yol açabilmektedir.
1. İŞGÜCÜ PİYASALARI
İşgücü piyasası emeğini satmak isteyen kişilerle emek talebinde bulunan kişilerin çeşitli biçimlerde karşı
karşıya geldikleri alanları tanımlar. İşgücü piyasaları çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir; coğrafi olarak
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör ile sanal piyasalar gibi. Bu piyasaları genel
olarak içsel ve dışsal kaynaklar kapsamında sınıflandırmak mümkündür.
1.1. İçsel ve Dışsal Piyasalar
Bu tür emek piyasaları işletme içi ve dışı kaynakları tanımlamak amacıyla yapılan sınıflandırmaları ifade
etmektedir.

80

1.1.1. İçsel Piyasalar
İşgücü ihtiyacını karşılamada öncelikli piyasa, işletme içi kaynaklar, diğer bir ifade ile mevcut
çalışanların yatay veya dikey bir şekilde terfi ettirilmesiyle işgücü açığının giderilmesidir. İnsan kaynağı
ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması her şeyden önce maliyet avantajı sağladığı gibi, çalışanın
işgücüne uyumu riskini de ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yeni iş pozisyonuna atanan çalışan, vasıflarını
geliştirme olanağı bulacak ve iş monotonluğunu aşabilecektir. Özellikle dikey terfilerde işyerine bağlılık
gelişmekte, hakkaniyet algılaması olumlu yönde değişmekte ve verimlilik artmaktadır.
Buna karşılık, içsel kaynaklar her zaman en ideal piyasaları tanımlamaz. Her şeyden önce terfi ile boş
olan bir pozisyon doldurulmuş olsa da yeni bir pozisyon boşalmış olmaktadır. Ayrıca, terfi beklentisi
gerçekleşmeyen çalışanların işyerine karşı sadakati azalacağı gibi işten ayrılmaları da söz konusu
olabilmektedir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Tedarik: Açık pozisyonlar için iş gereklerine uygun yetkin adaylara ulaşma süreci.
İşgücü piyasaları: Emek arzı ile emek talebinin karşılaştığı soyut piyasa alanlarıdır.
İşgücü: Çağ içi nüfusun çalışma isteğine ve gücüne sahip olan grubu.
Aday işgücü: Aranan iş gereklerine sahip olan işgücü grubu.
Aday: Seçme sürecine katılmak için iş ilanına başvuru yapan işgücü.
1.1.2. Dışsal Piyasalar
Yeni işgücü ihtiyacı çoğunlukla dışsal emek piyasalarından karşılanır. Dışsal piyasalardan tedarik
maliyetli olsa da yeni işgücünün getireceği değişim, motivasyon, yaratıcılık ve mevcut çalışanlar
arasında rekabeti teşvik etmesi gibi birçok avantajı da beraberinde getirebilmektedir.
İnsan kaynağının temin edildiği dışsal piyasalar arasında; ilanlar, doğrudan başvurular, tavsiyeler, eğitim
kurumları, özel veya kamu istihdam kurumları, sanal iş piyasaları ve sendikalar bulunmaktadır.
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(1) İlanlar
İlanlar yoluyla personel tedariki en yaygın ve en eski emek piyasası yöntemlerinden biridir. Gazete veya
benzeri yayınlar yoluyla işgücü ihtiyacını duyuran şirketler, özellikle internetin yayılması ile sanal emek
piyasalarına da yönelmişlerdir. İlanların bir diğer türü özellikle küçük işletmelerin işyeri kapısına astıkları
duyurular biçiminde olmaktadır.
Hangi biçimde olursa olsun ilan hem kolay hem de pratik bir yöntemdir. Maliyet açısından da diğer
dışsal kaynaklara kıyasla avantajlara sahiptir. Özellikle de internet aracılığıyla yapılan ilanlar bazı
durumlarda tamamen veya büyük ölçüde maliyetsiz olabilmektedir. İlanların bir diğer avantajı ise, çok
sayıda işgücü adayına ulaşmasıyla ilgilidir. İnternet ilanları milyonlarca kişiye ulaşma olanağı verirken,
gazete ilanları da on binler hatta yüz binlerce adayın boş olan iş pozisyonlarını öğrenmesini mümkün
kılabilmektedir.
İlanların avantajları yanında dezavantajları boyutları da mevcuttur. Öncelikle, ilanlara dayalı işgücü
tedarikinin etkinliği her zaman tartışmalıdır. Çok sayıda kişiye ulaşma olanağı, aynı zamanda, ilanların
etkinliğini sınırlandırabilmektedir. “Şansını deneme” isteği, kimi durumda, ilandaki iş gereklerine sahip
olmayan çok sayıda kişinin başvurusunu ya da bilgi alma amacıyla şirketle iletişim kurmaya
yönelmesine yol açabilmektedir. Bazı durumlarda ise, iş gerekleriyle ilgili yanlış bilgi veren adayların,
seçme sürecine dâhil olarak ilave bir işyükü yaratması ve zaman kaybına yol açması olasıdır.
Özellikle iş gereklerini detaylı bir şekilde içermeyen (“sekreter aranıyor”, “tahsilâtçı aranıyor” gibi)
ilanlara çok sayıda aday başvurmaya yönelmekte, böyle bir durumda uygun adayı tespit etmek oldukça
zahmetli bir işyüküne dönüşmektedir.
(2) Doğrudan İş Başvuruları
Doğrudan iş başvuruları giderek önemini yitiren veya biçim değiştiren bir tedarik kanalıdır. Geleneksel
olarak iş piyasasına giren kişiler, CV’leri veya başvuru formlarıyla, doğrudan şirkete giderek iş taleplerini
iletmekteydiler. Bu yöntem şirketlerin kurumsallaşması, internete dayalı sanal piyasa ortamlarının
gelişmesi ve coğrafi emek piyasası alanının genişlemesi gibi nedenlerle giderek önemini yitirmektedir.
Doğrudan iş başvuruları son yıllarda biçim değiştirerek insan kaynakları havuzuna dönüşmektedir.
İnternet üzerinden şirkete iş başvurusu yapan aday, insan kaynakları havuzuna dâhil olmakta ve
gerektiğinde iş görüşmesine çağırılmaktadır.
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YASAL ve ETİK SINIRLAMALAR
1. Çalışma Yaşı
15 yaşını tamamlamamış kişilerin çalıştırılması yasaktır (İş Kanunu, md. 71).
2. Özürlü İstihdamı
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde %3 oranında engelli istihdamı zorunludur (İş Kanunu, md.
30).
3. Etik Değerler
İnsan kaynakları açısından, özellikle ön plana çıkan etik düzenlemeye ilişkin alanlar, temel insan
hakları, sosyal ve örgütsel hakkaniyet, hümanist eğilimler ve toplumsal değer yargıları gibi konuları ve
tartışmaları içermektedir. Bazı çalışmalarda ise, insan kaynakları yönetimindeki etik tartışmalar
hakkaniyet kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır.
Örgüt bazlı bir analizde ise, işyeri-çalışan ilişkisi açısından bazı değerlerin ön plana çıktığı
görülmektedir. İlk olarak, “ayrımcılığın önlenmesi” insan kaynakları yönetimindeki en önemli ilkedir.
İkinci olarak, özel yaşamın korunması önemli bir etik değer olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan
fırsat eşitliğinin de önemli bir diğer etik değer olduğunu vurgulamak gerekir. Nihayet üzerinde özellikle
durulması gereken bir diğer etik değer ise, işyeri farklılıklarının korunmasıdır.
(3) Tavsiyeler
Çalışma hayatına ilişkin istatistikler, tavsiyelere dayalı istihdamın ülkemizde en yaygın işe yerleştirme
kanalı olduğunu göstermektedir. Mevcut çalışanlar yanında eş-dost, konu komşu vb. kimselerin
tavsiyeleri iş aramada ve eleman bulmada etkili bir araç konumundadır. Özellikle ölçeği küçük
şirketlerde bu kanal işgücü bulmada ilk sırada yer alırken, büyük ölçekli şirketlerde bile zaman zaman
bu kanal işletilebilmektedir.
Tavsiye kanalının yaygınlığı işgücü piyasasının yeterince modernleşemediğinin ve etkili bir şekilde
işlemediğinin bir göstergesidir. Teknik vasıflara ve işletme kültürüne ilişkin iş gereklerinin açık bir şekilde
belirlenmemiş olması, çoğunlukla sadece “güvenilir kişi” kriterini baz alan bir istihdam politikasının ön
plana çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca işgücü piyasasının yeterince şeffaf olmadığı yani açık
işlere ve iş arayan kişilere ilişkin verilerin yetersiz olduğu durumlarda da tavsiyeler ön plana çıkmaktadır.
Tavsiyeler, hızlı ve maliyetsiz bir şekilde tedarik olanağı sağlasa da iş yetkinlikleriyle uyumlu olmayan
kişilerin istihdamına ve işyerinin verimlilik maliyetine katlanmasına yol açabilmektedir. Ayrıca mevcut
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çalışanların tavsiyeleriyle işe alınan kişilerin kimi zaman işyerinde aynı memleketli, aynı okullu veya
benzer sosyal kimlikli enformel gruplaşmaların oluşmasına zemin hazırlamakta, bu da işyeri disiplini
açısından sakıncalar yaratabilmektedir.
(4) Eğitim Kurumları
Eğitim kurumları (üniversiteler, meslek okulları, çıraklık okulları, mesleki kurslar vb.) aday işgücüne
ulaşmada önemli bir kaynaktır. Bu kanal aracılığıyla gerçekleştirilen istihdam veya oluşturulan insan
kaynakları havuzlarının, işgücü tedarikinde şirkete önemli kazançları olacağı açıktır. Her şeyden önce iş
gereklerine uygun adaylara bu şekilde doğrudan ulaşmak olasıdır. Ayrıca hem işyükü hem maliyet
açısından çok avantajlıdır.
Buna karşılık eğitim kurumlarından gelen adayların deneyimli olmaması önemli bir sorundur. Bu sorunu
aşmak için okullar öğrencilerine staj yaptırmaktadır. Bilinçli öğrenciler de eğitim döneminde çeşitli işlerde
çalışarak deneyimlerini arttırmaktadırlar.
Eğitim kurumları kaynağının bir diğer dezavantajı, kariyer günleri gibi organizasyonlarla iş başvurularının
alınması ciddi bir kurumsal alt yapı gerektirmesidir. Günümüzde bazı şirketler bu sorunu aşmak için
dönemsel işgücü ve stajyerler kullanmayı tercih etmektedir.
(5) Kamu veya Özel İstihdam Kuruluşları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kamu kuruluşları ve özel istihdam büroları veya bu kapsamda faaliyet
gösteren danışmanlık büroları insan kaynağı tedarikinin sağlanmasında önemli bir kanaldır. Buna
karşılık, özel ve kamu istihdam kurumlarının etkinliği hemen ülkede ve ülkemizde tartışmalı bir konudur.
Ağır bürokratik mekanizmalar, yetkin olmayan insan kaynağı ve değişime ayak uyduramayan yönetim
anlayışı kamu istihdam kuruluşlarının performansını sınırlayan bir husustur. 2017 yılı verilerine göre,
İŞKUR, Kuruma başvuran 4.497.557 adayın %23,5’ini işe yerleştirebilmiştir.
(6) Sanal İş Piyasaları
İnternetin yaygınlaşması sanal emek piyasalarının da genişlemesine zemin hazırlamaktadır. Sanal
emek piyasalarına üye olan işveren ve adaylar, bu kanal aracılığı ile çok daha hızlı ve kolay
karşılaşabilmektedirler. Sanal piyasalar ayrıca coğrafi sınırlamaları da ortadan kaldırmaktadır. Global
sanal emek pazarları insan kaynağının yeryüzünün her yerinden tedarikini mümkün kılabildiği gibi
adaylara da uluslararası kariyer fırsatları sağlamaktadır.
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Ülkemizde en çok kullanılan sanal piyasalar arasında yenibiris.com, secretcv.com ve kariyer.net gibi
internet adresleri bulunmaktadır. Dünyanın en büyük sanal iş piyasası Careerbuilder’dir. Siteyi ayda 23
milyon kişi ziyaret etmektedir. 1995 yılında kurulan site, milyonlarca kişi ve işyeri arasında küresel
ölçekte bir network ağı yaratmayı başarmıştır. Benzer bir network ağı kuran XING, kariyer profili
üzerinden üyelerine milyonlarca iş imkânı sunmaktadır. 200’den fazla ülkede faaliyette bulunan şirketin
10 milyona yakın üyesi bulunmaktadır.
POPÜLER İŞ ARAMA MOTORLARI
Yerel Adresler

Küresel Adresler

Careerjet.com.tr

Careerbuilde.com

Eleman.net

Craigslist.com

Elemanonline.com.tr

Execu-search.com

Iskur.gov.tr

Hound.com

Jobnak.com

Indeed.com

Kariyer.net

Jobserve.com

Kariyerzirvesi.com

Jobster.com

Linkedin.com.tr

Linkedin.com

Secretcv.com

Monster.com

Yenibiris.com

Myjobcentral.com
Tweetmyjobs.com

2. İŞ İLANI
2.1. Niteliği ve Kapsamı
İş ilanı, şirketin insan kaynağı aradığını aday işgücüne duyuran yazılı dokümanlardır. Bir iş ilanlarında
pozisyona ve organizasyona ilişkin bilgiler ve iş gerekleri yer alır. İş ilanı aday işgücünün cezp edilmesi
açısından olduğu kadar organizasyonun ciddiyetini ve profesyonelliğini yansıtması açısından da oldukça
kritik bir role sahiptir. Kapsamı ve içerdiği bilgilerin niteliği ilanın hacmine bağlı olmakla birlikte temel
bazı verileri içermesi, tedarik sürecinin etkinliği açısından son derece önemlidir.
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Bir iş ilanı öncelikle aranan adayın iş gereklerini ön plana çıkaracak nitelikte olmalıdır. Talep edilen
eğitim düzeyi ve niteliği, istenen bireysel ve teknik yetkinlikler ve gerekli deneyim düzeyi gibi temel iş
gereklilikleri mutlaka tanımlanmalıdır.
İş ilanında yer alması gereken bir diğer unsur işin kimliğini tanımlayan hususlardır. Pozisyonun unvanı,
bağlı olduğu birim, ücret ve sosyal hakları gibi detaylar ilanda yer almalıdır. Nihayet, iş alanı ayrıca
organizasyona ilişkin bilgileri ve adaylardan talep edilen bilgi ve belgeleri de içermelidir: işletmenin adı,
ana faaliyet kolu, lokasyon, son başvuru tarihi ve adaylardan CV istenip istenmediği gibi.
2.2. Adayların Sınırlandırılması: Filtreler
Tedarik sürecinde işyükünü azaltmak veya hedef aday profiline daha kolay ulaşmak amacıyla şirketler
çeşitli filtreler kullanma yoluna gidebilmektedir. Kullanılan kimi kriterler yasal düzenlemelere veya etik
değerlere uygun olmasa da, filtrelere iş ilanlarında yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Yaş sınırı, cinsiyet
tercihi, üniversite adı, adayın yaşadığı mekân gibi sübjektif kriterler yanında yabancı dil gibi kriterler de
seçme sürecinde aday sayısını azaltmak amacıyla kullanılabilmektedir.
2.3. İş İlanı ve Adaylar
İş ilanının cazibesi doğru aday grubuna (aday işgücü) ulaşmada oldukça hayatidir. Hedeflenen aday
işgücü grubunun aradığı nitelikteki değişkenleri içermeyen bir ilan tedarik ve seçme sürecini olumsuz
yönde etkileyebilir. Bu nedenle, genel geçer bir şablon yerine, ulaşılması istenen işgücü profilinin
beklentilerine uygun bir ilan tasarımı, ilanın etkinliğini belirgin biçimde etkileyecektir.
Genelde adayların, özellikle ücret ve sosyal haklar, şirketin piyasa veya kamuoyundaki imajı, yukarı
doğru kariyer fırsatları, iş güvencesi veya istihdamın sürekliliği ile işletmenin coğrafi lokasyonu gibi
kriterleri önemsedikleri bilinmektedir. Kuşkusuz, adayın eğitim seviyesi, yetkinliği, beklentileri gibi
faktörler bu değişkenlere atfedilen değerleri farklılaştırmaktadır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “İnsan Kaynağının Tedariki” dersi kapsamında işgücü piyasası, piyasa türleri, iş ilanları, iş
ilanlarına adayların tepkileri ve iş ilanlarında yapılan etik ihlaller öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde
işgücü piyasaları kapsamında içsel ve dışsal piyasalar tanımlanmış, avantaj ve dezavantajları
açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, iş ilanının niteliği, kapsamı, adaylara ulaşmadaki etkisi, ilanlarda
kullanılan filtreler ve yapılan etik ihlallerle adayların iş ilanlarına tepkileri tartışılmıştır.
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UYGULAMA: TÜRKİYE’DE ETİK İHLALLER
İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı işe en uygun vasıf ve beceriye (veya yetkinliklere) sahip
adaylara ulaşmaktır. Dolayısıyla şirketler adayların kendisini değil sahip oldukları vasıf ve becerileri işe
alırlar. Buna karşılık halen birçok şirket kriterlerini sübjektif değişkenleri de kullanmayı tercih etmektedir.
Bu durum, insan kaynakları alanında ciddi etik ihlallerin gerçekleşmesine zemin yaratmaktadır. Nitekim
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yaptığımız bir araştırmada şirketlerin sadece başvuru
formlarında ortalama 9 etik ihlal gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. İhlal sayısı bazı şirketlerde 18’e
kadar ulaşmaktadır. En yaygın etik ihlaller cinsiyet, yaş, üniversite ismi, medeni hal ve eski işyerine ait
bilgiler konusunda yapılamaktadır. Ayrıca bazı başvurularında adayların özel yaşamına ilgilendiren
bilgileri vermeye zorlandıkları görülmektedir. Örneğin eşin adı, çocukların eğitim durumu, anne ve
babanın eğitim durumu gibi hususlar yaygın ihlaller arasındadır.
Başvuru formlarında görülen bu tür ihlallerin çok daha yaygın olarak iş mülakatlarında yaşandığı
bilinmektedir. Birçok aday özel yaşamıyla ilgili sorulara muhatap olmaktadır. Adaylara; evlilik planları,
çocuk yapma planları, sevgilisi olup olmadığı, dini pratikleri hangi düzeyde gerçekleştirdiği ya da
boşanmış olup olmadığı gibi tamamen adayın özel yaşam alanına ait olan ve iş performansıyla hiçbir
şekilde ilişkisi olmayan sorular sorulabilmektedir.
Şirketlerin iş başvurularında ayrımcılık yaratan veya özel hayatı ihlal eden soruları yöneltmelerinin çeşitli
gerekçeleri olabilir. İlk olarak, çoğu şirket başvuru formlarını diğer şirketlerin formlarından yararlanan
hazırlamaktadır. Dolayısıyla diğer formlardaki soruların niteliğini sorgulamadan alınmaktadır. Birçok
durumda formlarda bu tür soruların ayrımcılığa yol açabileceği fark edilmemektedir. Çok daha muhtemel
bir diğer gerekçe yöneticilerin işyerine kendilerine benzeyen adayları almayı tercih etmesidir. Bu durum
sosyal ayrımcılığa yol açan tutum ve davranışların ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Akgeyik, 2009).
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UYGULAMA SORULARI
1. Ülkemizde etik ihlaller ne ölçüde yaygındır? Etik ihlallerin gerekçesi neler olabilir?
2. İşgücü piyasasındaki etik ihlaller sosyal azınlıkların (kadınlar, engelliler, azınlık vs.)
işgücü piyasasına katılımını ne ölçüde etkilemektedir?
3. Etik ihlallere karşı şirketler ve sivil toplum örgütleri neler yapabilir? Bu konuda hangi
ülkelerin deneyimlerinden yararlanılabilir?
4. Etik ihlallerle mücadelede devletin sorumluluğu nedir? Ülkemizde bu alandaki
düzenlemeler yeterli midir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi iş gereklerine uygun yetkin adaylara ulaşma sürecini tanımlamaktadır?
(a) İşgücü piyasası
(b) Aday işgücü
(c) Aday havuzu
(d) Tedarik
(e) İşgücü havuzu
(2) Hangisi aranan iş gereklerine sahip olan işgücü grubunu tanımlamaktadır?
(a) İşgücü
(b) Aday
(c) Aday işgücü
(d) Nitelikli işgücü
(e) Çalışanlar
(3) Hangisi seçme sürecine katılmak için iş ilanına başvuru yapan işgücünü tanımlamaktadır?
(a) İşgücü
(b) Aday
(c) Aday işgücü
(d) Nitelikli işgücü
(e) Çalışanlar
(4) Hangisi işletmenin cezp etmeye çalıştığı grubu tanımlamaktadır?
(a) İşsizler
(b) Aday işgücü
(c) Adaylar
(d) Çalışanlar
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(e) İşgücü
(5) Hangisi İş Yasasına göre zorunlu engelli istihdamı oranını tanımlamaktadır?
(a) %6
(b) %2
(c) %1
(d) %5
(e) %3
(6) Hangisi daha hızlı ve kolay bir işgücü piyasası kanalıdır?
(a) Sanal iş piyasaları
(b) Eğitim kurumları
(c) Doğrudan iş başvuruları
(d) Tavsiyeler
(e) İlanlar
(7) Hangisi ülkemizde en yaygın işe yerleştirme kanalıdır?
(a) Sanal iş piyasaları
(b) Eğitim kurumları
(c) Doğrudan iş başvuruları
(d) Tavsiyeler
(e) İlanlar
(8) Hangisi giderek önemini yitiren veya biçim değiştiren bir tedarik kanalıdır?
(a) Sanal iş piyasaları
(b) Eğitim kurumları
(c) Doğrudan iş başvuruları
(d) Tavsiyeler
(e) İlanlar
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(9) Hangisi personel tedarikinin en yaygın ve en eski yöntemidir?
(a) Sanal iş piyasaları
(b) Eğitim kurumları
(c) Doğrudan iş başvuruları
(d) Tavsiyeler
(e) İlanlar
(10) Hangisi emek arzı ile emek talebinin karşılaştığı soyut alanları tanımlamaktadır?
(a) İşgücü piyasası
(b) Aday
(c) Aday havuzu
(d) Tedarik
(e) İşgücü havuzu
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5. ÜNİTE:
İNSAN KAYNAĞININ
SEÇİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) İnsan kaynağının seçilmesi sürecini tanımlayacağız.
(2) Seçme sürecinde kullanılan araçları öğreneceğiz.
(3) Seçilen adayın işe yerleştirilmesiyle ilgili işlemleri tanımlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Seçme, neden insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonudur? Bunu yaratan
faktörler nelerdir?
(2) Seçme sürecinde kullanılan araçların etkinliği hangi faktörlere bağlıdır?
(3) Testlerin uygun adayı seçiminde rolü nedir?
(4) Oryantasyon işlemleri neden önemlidir? Çalışan ve şirket açısından oryantasyon
sürecinin başarısı hangi faktörlere bağlıdır?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

İnsan
İnsan Kaynağının
Seçimi

kaynağı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
seçmenin Metinler,

önemini, seçmede kullanılacak örneklerle

açıklamalar
konunun

araçları ve işe yerleştirme kolay
işlemlerini öğrenmek.

sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Seçme
 Oryantasyon
 Testler
 İş sözleşmesi
 Grafoloji
 Kişilik envanteri
 Başvuru formu

98

İnsan kaynağının seçimi, işe başvuran kişiler arasından en uygun adayın belirlenmesi sürecidir. En
uygun aday, nitelikleri işin gerekleriyle en çok örtüşen adaydır. Bu açıdan seçme, en iyi adayın değil en
uygun adayın arandığı bir süreçtir.
Seçme sürecinin başarısı iki temel değişkene bağlıdır. İlk olarak, iş analizi doğru şekilde yapılarak iş
gerekleri gerçekçi şekilde belirlenmelidir. İş gerekleri işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde
belirlenmemişse, doğru adayı seçmek mümkün olmayacaktır. Seçme sürecinin performansını etkileyen
ikinci faktör, adaylarla ilgili yeterli verinin toplanmasıdır. Bu amaçla birden fazla veri toplama aracının
kullanılması, çoklu boyutlu bir analiz yapılması ve değerlendirme sürecinin objektif bir bakış açısıyla
gerçekleştirilmesi gerekir.
Seçme süreci sonrasındaki oryantasyon iş ve işlemlerinin uygun şekilde yapılması insan kaynakları
yönetiminin profesyonel imajı açısından oldukça önemlidir. Yazılı sözleşme, SGK’ya bildirim zamanında,
deneme dönemini ve özlük dosyası gibi gerekliliklerin mevzuata uygun şekilde yapılması bu imajı
güçlendirecektir.
1. SEÇME SÜRECİ
1.1. ROLLER ve SORUMLULUKLAR
Gerek tedarik gerekse seçme sürecinde hem insan kaynakları biriminin hem de işgücü talep eden ilgili
birimin çeşitli rol ve sorumlulukları mevcuttur. Bu süreçte adayların da bazı sorumlulukları olduğu
belirtilmelidir.
1.1.1. İnsan Kaynakları Birimi
IK birimi, bir şirkette insan kaynağı ile ilgili her türlü iş ve işlemin ana sorumlusu konumundadır. Ancak
şirketteki diğer birimlerin katkı ve destekleri olmadan IK biriminin tek başına insan kaynakları politika ve
uygulamalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, IK biriminin rolü ağırlıklı
olarak bir tür danışmanlık veya koordinasyon niteliğindedir.
Tedarik sürecinde IK biriminin öncelikli sorumluluğu iş gereklerine uygun aday işgücüne ulaşmak ve
onları şirkete çekmektir. Sonraki aşamaların başarısı büyük ölçüde bu ilk aşamadaki etkinliğe bağlıdır.
Seçme sürecinde ise, IK birimi adayların başvurusunu alır, mülakat için ön incelemeleri yapar, testleri
gerçekleştirir, referans kontrollerini yapar ve nihai seçim kararı için uygun adayları saptar. IK birimi,
ayrıca, seçme süreci tamamlandıktan sonra sürecin etkinliğini analiz eder.
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1.1.2. Diğer Yöneticiler
Bir şirketteki IK biriminin başarısı, her düzeydeki yöneticinin İK politikasına aktif destek vermesine
bağlıdır. Bu nedenle, her yöneticinin birer insan kaynakları profesyoneli olduğu ifade edilmelidir. Bağlı
astların motivasyonunun sağlanması, yetkinliklerinin etkin şekilde kullanılması ve beklenen performans
düzeyinin yakalanması bu sorumluluklardan bazılarıdır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Seçme: işe başvuran kişiler arasından en uygun adayın belirlenmesi sürecidir.
Başvuru formu: adayın kendisi ile ilgili kişisel ve teknik bilgileri sıraladığı dokümanlardır.
Kişilik testleri: adayın kişilik açısından işe uygunluğunu belirlemek, ölçmek ve analiz etmek amacıyla
geliştirilmiş testlerdir.
Referans: adaya önceki yöneticileri tarafından verilen kişisel tavsiye mektuplarını tanımlar.
Seçme sürecinde, diğer yöneticilerin birimdeki boş iş pozisyonları IK birimine bildirmek, mülakatlara
katılmak, nihai seçme kararında görüşünü belirtmek ve işe giren çalışanların deneme dönemindeki
performansını IK birimine bildirmek gibi sorumlulukları mevcuttur.
1.1.3. Adaylar
Seçme sürecinin etkinliği sadece şirket içi rollerin yerine getirilmesine bağlı değildir. Adayların tutum ve
davranışlarının da seçme sürecinin hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından oldukça
önemlidir. Adayların seçme sürecinde dürüst ve tutarlı davranışlarının bu süreçteki rolü özellikle
belirtilmelidir.
İnsan kaynaklarıyla ilgili etik değerler, şirketler kadar adayları da bağlar. Özellikle vasıflarıyla ilgili
yanıltıcı bilgi veren adayların negatif imajı, onların zamanla şirketlerin insan kaynakları havuzlarından
çıkarılmalarına yol açabilecektir. Bu nedenle, seçme sürecinde bir adaydan beklenen en önemli
sorumluluk CV’de, başvuru formunda veya mülakatlarda nitelikleri konusunda yanlış, yanıltıcı veya
abartılı bilgi vermekten kaçınmasıdır.
Ayrıca, sadece gerçekten ilgi duydukları ilanlara başvurmaları, kendilerine bildirilen mülakat tarih ve
saatine uymaları, uyamayacaklarsa bunu şirkete bildirmeleri ve işe kabul edilmedikleri şirketler hakkında
negatif değerlendirmede bulunmamaları adaylardan beklenen temel etik tutum ve davranışlardır.
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SEÇME SÜRECİ

(Gatewood and Field, 2000).

1.2. SEÇME ARAÇLARI
İnsan kaynakları yönetimi iş gereklerine uygun adayı veya adayları seçerken birçok araç kullanırlar.
Bunlar arasında başvuru formu, mülakatlar, testler, sağlık kontrolleri ve referans analizleri gibi öncelikli
olarak sıralanabilecek seçme teknikleri ve araçları yer almaktadır.
1.2.1. Başvuru Formu
Seçme süreci adaylar için çoğunlukla başvuru formunun doldurmasıyla başlar. Başvuru formu, adayın
kendisi ile ilgili kişisel ve işle ilgili bilgileri sıraladığı dokümanlardır. İşletme, aday hakkında ilk detaylı
bilgileri ve değerlendirmeleri başvuru formsan edinir.
Başvuru formu işletmeye aday hakkında ön bilgilenme olanağı sağlamaktadır. Adayın seçme sürecinin
sonraki aşamalarına geçmesi birçok durumda adayın formda belirttiği bilgilere bağlıdır. Başvuru formu
biyografik olabileceği gibi daha az sıklıkla rastlanılan ağırlıklandırılmış biçimde de düzenlenebilmektedir.
Biyografik form, adayın özgeçmişi ve iş deneyimi ile ilgili soruları içeren formlardır. Bu tür formlarla,
adayın vasıf düzeyi, becerileri, yetkinlikleri ve kişilik özellikleri tespit edilir. Formalar ayrıca adayın
geçmiş iş deneyimlerini de sorgulamaktadır. Formlarda çoktan seçmeli veya açık uçlu sorulara da yer
verilebilmektedir.
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Ağırlıklandırılmış başvuru formunda adayın işle ilişkili yetkinlikleri belirli ağırlıklandırma kriterleri
çerçevesinde talep edilmektedir. Özellikle işle ilgili teknik becerilerin önem kazandığı mavi yakalı iş
pozisyonlarında ağırlıklandırılmış başvuru formlarının kullanılması seçme sürecinin başarısı açısından
daha önemlidir. Aday, sahip olduğu yetkinliklere göre puanlanmakta ve değerlendirilmektedir.
Hangi nitelikte olursa olsun başvuru formu, adaylardan sadece iş gerekleriyle ilgili bilgileri talep etmeli,
ayırımcılık veya özel yaşama müdahale olarak değerlendirilebilecek sübjektif sorulardan (yaş, cinsiyet,
doğum yeri, medeni duruma ve eşe ilişkin bilgiler gibi) kaçınılmalıdır. Adaylardan da kendilerinden talep
edilen sorulara dürüst ve tutarlı bir şekilde yanıt vermeleri beklenmektedir.
1.2.2. Testler
Seçme süreci adayların profili (vasıf, deneyim, yetkinlikler ve kişilik özellikler) ile iş profilinin (iş gerekleri)
karşılaştırılmasını ifade eden bir süreçtir. Seçme sürecinde adayların işe uygunluğunu en iyi şekilde
analiz edebilecek bilgilere ve verilere ulaşılması gerekir. Daha detaylı veriler daha etkin bir analiz
yapılmasını mümkün kılar.
Bu kapsamda kullanılacak veri toplama kaynakları arasında yetkinlik, kişilik, performans, dürüstlük ve
grafoloji gibi çeşitli test araçları bulunmaktadır. Amaç, adayın zihinsel ve fiziksel uygunluğunu, bilgisini,
vasıf düzeyini ve kişiliği ile davranış profilini ölçmektir.
(1) Yetkinlik Testleri
Bu tür testler adayın yetkinliklerini (sayısal ve sözel kabiliyet, genel ve özel muhakeme gibi) ölçmeyi
hedefler. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan testler arasında zihinsel yetkinlik testleri, ofis becerisi
testleri ve mekanik yetkinlik testleri bulunmaktadır.
Zihinsel yetkinlik testleri; dikkat becerisi, hafıza, sayısal beceriler, anlama, kavramsal sınıflandırma,
anlamsal ilişkiler, genel muhakeme, şekilsel sınıflandırma, kavramsal ilişkileri düzenleme, şekilsel
özdeşlik ve mantıksal analiz gibi yetkinleri değerlendiren testlerdir.
Ofis beceri testleri ise, sekreterlik, muhasebecilik ve büro elemanı gibi pozisyonlar için talep edilen
yazma, dosyalama ve kayıt tutma yetkinliklerini analiz etmek amacıyla geliştirmiştir. Bu tür testler
sayısal verileri kavrama, analiz etme ve işleme beceri ve hızını ölçmeyi mümkün kılmaktadır.
Nihayet, mavi yakalı işgücünü değerlendirmek amacıyla oluşturulan mekanik yetkinlik testleri adayın iş
makineleri ve ekipmanlarını kullanmadaki başarısı analiz edilmektedir.
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(2) Kişilik Testleri
İş gereklerinin önemli boyutu da adayın kişilik özellikleriyle ilişkilidir. Kişilik testleri, adayın kişilik
açısından işe uygunluğunu analiz etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu tür testler ile adayın işin gerektirdiği
kişilik özelliklerini ne ölçüde sergileyebildiği değerlendirilmektedir. Örneğin, strese karşı dayanıklılık
gerektiren bir pozisyonda adayın kişilik açısından uygunluğu ölçülmektedir.
Sıklıkla kullanılan kişilik testleri, kişilik envanterleri ve davranışsal değerlendirmelerdir. Kişilik
envanterinde, kişilik bilgilerini belirlemek için adayın verdiği yazılı cevaplar kullanılarak kişilik analizi
yapılmaktadır. Davranışsal değerlendirme testlerinde ise, adayın kişilik özellikleri iş örneklemi veya
simülasyon yöntemiyle değerlendirmektedir.
Kişilik testleri yaygın olarak kullanılmasına rağmen, seçme sürecinde kişilik analizine dayalı
değerlendirmeler karşı çeşitli itirazlar yapılmaktadır. Öncelikle kişilik kavramı henüz yeterince
anlaşılabilmiş bir konu değildir. Adaydan iş esnasında sergilemesini gereken yetkinliklerin seçme
sürecinde ve sınırlı bir zamanda ortaya koymasını beklemek gerçekçi olmayabilir. Ayrıca, kişilik testleri
bazı durumlarda adayları zorlayan ve strese sokan bir kurguda gerçekleşmektedir. Bu nedenlerle kişilik
test sonuçlarının ne ölçüde gerçeği yansıtabildiği tartışmalı bir husustur (Gatewood and Field, 2000).
(3) Performans Testleri
Performans testleri, adayın iş ile ilgili belirli becerilerini hangi ölçüde sergileyebildiğini ortaya koymayı
hedeflemektedir.
(4) Dürüstlük Testleri (Grafoloji)
Sınırlı kullanım alanına rağmen, bazı şirketler, adayların dürüstlüğünü ölçmeye dönük çeşitli testler de
kullanma eğilimindedir. Bu konuda en ilgi çekici olan grafoloji olarak bilinen el yazısı analizine dayanan
testlerdir. Bu test, el yazısı karakterinin kişiliğin çeşitli özelliklerini ve davranışsal eğilimleri yansıttığı
temel varsayımından hareketle geliştirilmiştir. Grafoloji uzmanı (grafolojist), adayın el yazısı örneklerini
çözümleyerek, iş gereklerine uygunluğunu değerlendirmektedir.
1.2.3. Referanslar
İnsan kaynaklarının seçiminde yaygın şekilde kullanılan araçlardan biri de referanslardır. Referans,
adaya önceki yöneticileri tarafından verilen kişisel tavsiye mektuplarını tanımlar. Referanslar, adayın
başvurduğu işe uygunluğunu geçmiş deneyimlerden yararlanarak analiz etme olanağı verir.
Uygulamada referans mektuplarının bu işlevi çeşitli şekillerde ortaya çıkar. İdeal olan adayın işinden
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ayrılırken, amirinden kendisi ile ilgili görüşlerini içeren bir referans mektubu talep etmesidir. Aday bu
mektubun bir kopyasını başvurduğu şirkete vererek, yetkinlikleri konusunda bilgi sağlamış olur.
Buna karşılık, bu yöntem oldukça sınırlıdır. Daha yaygın uygulama, adayın kendisini tanıyan kişileri
başvuru formuna veya CV’sine yazması biçimindedir. Bu konudaki önemli hatalardan biri adayın iş dışı
kişileri referans olarak göstermesidir. Hoca, arkadaş veya yakın bir tanık gibi kişilerin adayın iş
performansı konusunda bilgi sahibi olmaları beklenemez. Oysa amaç, adayın işe uygunluğunu analiz
edecek bilgilere ulaşmaktır. Dolayısıyla buna uygun referanslar daha işlevsel olacaktır.
Öte yandan insan kaynakları yönetimi referans araştırmasını gerçekleştirirken, adaydan mutlaka izin
almalıdır. Açık kaynaklar (internet gibi) dışında aday hakkında yapılan her türlü izinsiz araştırma suç
teşkil edebilir. Bu nedenle başvuru formunda adayın imzalı iznini içeren bir onayın alınması gerekir.
Referans veren kişinin gerçeğe aykırı bilgi vererek adayın seçme sürecindeki şansını olumsuz yönde
etkilemesi hukuki yaptırımları gündeme getirebilir.
Referanslar doğrudan iletişim (yüz yüze veya telefonla) yoluyla alınabileceği gibi yazılı olarak da talep
edilebilir. Daha uygun olan yazılı referanslardır. Ancak acil durumlarda telefonla da referans alınması
yoluna gidilebilir.
2. İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
2.1. İş Teklifi
Seçme sürecinin bütün aşamalarını başarıyla geçerek pozisyona kabul edilen adaylara yazılı iş
teklifinde bulunulmalıdır. Teklif mektubunda çalışma koşulları, ücreti, görev tanımı gibi hususlara yer
verilmelidir.
2.3. Yasal İşlemler
2.2. Yasal Kontrol
Yasal kontrol işe yerleştirme işlemlerinin önemli işlemlerinden biridir. Yasal kontrol halen başka bir
işyerinde çalıştığı halde işe kabul edilen adaylar için yapılır. Bu konumdaki bir adayın mevzuata uygun
şekilde bildirim süresine uyarak iş sözleşmesini sona erdirmesi ve yeni kabul edildiği işyerine geçmesi
gerekir. Bildirim süresine uymadan yeni işyerinde çalışmaya başlayan bir kişinin bu davranışından yeni
işvereni de sorumludur. Eski işveren böyle bir durumda yeni işverene karşı tazminat talebinde
bulunabilir. Dolayısıyla yasal kontrol hem işletmenin saygınlığının korunması hem de hukuki sorunlar
yaşanmaması için önemli bir işlemdir (İş Kanunu, md. 23).
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2.2.1. İş Sözleşmesi
Yasal kontrolden sonra diğer yasal işlem yazılı iş sözleşmesi yapılmasıdır. Sözleşmenin tarafları işçi ve
işverendir. Kural olarak belirsiz süreli iş sözleşme yapılması gerekir. Sözleşmede tarafların isim ve
unvanları, kimlik bilgileri, adresleri, genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi,
temel ücret, varsa ücret ekleri ve ücret ödeme dönemi gibi bilgilerin yer alması gerekir. Sözleşmeye
yasalara aykırı hükümler konulamaz. Taraflarca imzalanan sözleşmenin bir nüshası çalışana verilir.
2.2.2. Bildirim
Kural olarak işe alınan çalışan işe başlamadan en geç 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirilmelidir. Ancak inşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerindeki işyerlerinde ise, bildirimin çalışanın işe
başladığı gün yapılması mümkündür.
2.2.3. Deneme Dönemi
IK birimi işe alınan çalışan için bir deneme dönemi belirleyebilir. Deneme dönemi en fazla iki ay olabilir.
Bu sürede çalışanın işe ve işyerine uyumu izlenir, iş performansı değerlendirilir. Deneme döneminin
sonunda yeterli bulunan aday şirketteki kariyerine devam ederler. Ancak deneme dönemi uygulansa bile
çalışanın işyerindeki yasal hakları ilk işgününden itibaren başlar. Dolayısıyla sigorta bildiriminin
yapılması ve en az asgari ücret düzeyinde ücret ödenmesi gerekir.
2.2.4. Özlük Dosyasının Hazırlanması
İşe giren her çalışan için bir özlük dosyası oluşturulmalıdır. Özlük dosyasında çalışanın kimlik ve adres
bilgileri yer almalıdır. Çalışanla ilgili her türlü yazılı doküman özlük dosyasında saklanmalıdır. Örneğin
başvuru formları, mülakat formları, iş sözleşmesinin bir nüshası, iş güvenliği eğitimine ilişkin belgeler,
sağlık raporları, ücret hesap pusulaları, ücretli ve ücretsiz izin formları ve fazla çalışma onay belgeleri
gibi. Özlük dosyası çalışan işyerinden ayrıldığında arşive kaldırılarak en az 5 yıl saklanır (İş Kanunu,
md. 75).
2.3. Oryantasyon
Yeni çalışanların ilk günleri ve haftaları uyum açısından son derece önemlidir. Bu nedenle işe alınanlara
oryantasyon süreci uygulanmalıdır. Oryantasyon süreci IK birimi tarafından gerçekleştirilmelidir. İlk
işgününde çalışana öncelikle birimi gösterilmeli, amirleri ve iş arkadaşları ile tanıştırmalıdır. Daha sonra
uyması gereken işyeri ve iş güvenliği kuralları açıklanmalıdır. Çok tehlikeli ve tehlikeli bir işyerinde işe
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başlayan çalışanlar iş güvenliği eğitimi almadan iş başı yapmazlar. Oryantasyon sürecinde ayrıca
çalışana iş pozisyonu ile ilgili mesleki eğitimler verilebilir.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “İnsan Kaynağının Seçimi” dersi kapsamında çalışanların seçimi sürecinde roller ve
sorumluluklar, seçim sürecinde kullanılan araçlar ve işe yerleştirme işlemleri öğrenilmiştir. Bu çerçevede
ilk bölümde seçme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde IK biriminin, diğer yöneticilerin ve adayların
sorumlukları tanımlanmış ve başvuru formları, mülakatlar, testler, referanslar gibi seçme sürecinde
kullanılan araçlar açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, seçilen adaylar için gerçekleştirilmesi gereken
sözleşme, bildirim, özlük dosyası ve oryantasyon gibi işe yerleştirme işlemleri açıklanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. İnsan kaynaklarının seçimine birim yöneticilerinin katkısı nasıl sağlanabilir?
2. Seçmede kullanılan araçların başarısı ölçülebilir mi? Bu amaçla hangi veriler
kullanılabilir?
3. Seçme sonunda uygulanan oryantasyon sürecinin başarısı nasıl geliştirilebilir?
4. Oryantasyon sürecinin uygulanmasında seçilen adayların rolü nedir? Bu rol nasıl
geliştirilebilir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi işe başvuran adaylar arasından en uygun olanın belirlenmesi sürecini ifade
etmektedir?
(a) Mülakat
(b) İş görüşmesi
(c) Kişilik testi
(d) Referans
(e) Seçme
(2) Hangisi adayın işle ilgili becerilerini hangi ölçüde sergileyebildiğini ortaya koymayı
hedeflemektedir?
(a) Kişilik
(b) Performans
(c) Yetenek
(d) Başarı
(e) Grafoloji
(3) Hangisi uygun şekilde belirlenmemişse doğru adayı seçmek mümkün olmayacaktır?
(a) İş analizi
(b) İş tanımı
(c) İş gerekleri
(d) Mülakatçı
(e) Adaylar
(4) Hangisi adayın kendisi ile ilgili kişisel ve teknik bilgileri sıraladığı dokümanlardır?
(a) Mülakat
(b) Referans
(c) Başvuru formu
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(d) Testler
(e) Grafoloji
(5) Hangisi adayların dürüstlüğünü ölçmeyi sağlayan testleri tanımlamaktadır?
(a) Kişilik
(b) Performans
(c) Yetenek
(d) Başarı
(e) Grafoloji
(6) Hangisi adayın becerilerini (sayısal ve sözel kabiliyet, genel ve özel muhakeme gibi) ölçmeyi
hedefler?
(a) Kişilik
(b) Performans
(c) Yetenek
(d) Başarı
(e) Grafoloji
(7) Hangisi adayın kişilik açısından işe uygunluğunu belirlemek, ölçmek ve analiz etmek
amacıyla geliştirilmiş testlerdir?
(a) Kişilik
(b) Performans
(c) Yetenek
(d) Başarı
(e) Grafoloji
(8) Hangisi adaya önceki yöneticileri tarafından verilen kişisel tavsiye mektuplarını tanımlar?
(a) Mülakat
(b) İş görüşmesi
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(c) Kişilik testi
(d) Referans
(e) Seçme
(9) Hangisi işe yeni giren çalışanın 2 ay süresinde işe ve işyerine uyumunun izlendiği ve iş
performansının değerlendirildiği dönemdir?
(a) Staj
(b) Deneme
(c) Çıraklık
(d) Oryantasyon
(e) Geçiş
(10) Hangisi insan kaynağının seçilmesi sürecinde doğru adayı tanımlar?
(a) En iyi
(b) En başarılı
(c) En Yetkin
(d) En Vasıflı
(e) En uygun
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6. ÜNİTE:
SEÇME SÜRECİNDE
MÜLAKATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Seçme sürecinde mülakatların önemini tartışacağız.
(2) Mülakat türlerini ve yöntemlerini açıklayacağız.
(3) Mülakat sürecinin nasıl yönetildiğini öğreneceğiz.
(4) Mülakat hatalarını analiz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Mülakatlar neden seçme sürecinin en önemli aşamasıdır?
(2) Adaylar mülakat sürecine nasıl hazırlanabilir?
(3) Mülakatların başarısı nasıl ölçülebilir?
(4) Mülakatlarda yapılan etik ihlaller nelerdir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Seçme sürecinde mülakatların
Seçme Sürecinde
Mülakatlar

önemini,
yönetim

türlerini,
sürecini,

mülakat
mülakat

sorularını ve mülakat hatalarını
öğrenmek.

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konunun

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması

116

Anahtar Kavramlar
 Mülakat
 Mülakat hataları
 Durumsal mülakat
 Davranışsal mülakat
 Halo
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Seçme sürecinde birçok seçme aracı kullanılsa da mülakatlar, seçme sürecinin en önemli ve en kritik
aşamasıdır. Nitekim uygulamada seçme ile mülakat kavramları neredeyse eş değer kavramlar olarak
algılanmaktadır. Mülakat aşamanın etkinliği, işle ilgili kriterlerin sorgulanmasına ve çoklu mülakat
yapılmasına bağlıdır.
1. TANIMI ve GEREKÇELERİ
1.1. Tanım
Mülakat, adayın işyerine ve işe uyumunu ölçümlemeyi amaçlayan interaktif bir iletişim sürecidir. Mülakat
hem şirketin adayı hem de adayın şirketi tanıdığı ve değerlendirdiği insan kaynakları uygulamasıdır.
Seçme süreci sonunda sadece şirket adayla ilgili bir karar vermez aynı zamanda aday da görüşmeye
gittiği şirkete ilişkin bir değerlendirmede bulunur. Dolayısıyla, mülakat sürecinde profesyonel bir tutum,
adaylara karşı saygılı bir davranış ve adaletli bir değerlendirme, yetkin adayların şirkete
kazandırılmasına ve şirketin işgücü piyasasındaki imajına katkı yapacaktır.
Mülakat sıradan bir iş görüşmesi değildir. Mülakat süreci adayın işe teknik ve kişisel uygunluğunu
ölçmeye dönük bir kurguda yapılandırılmalıdır. Aksi halde, sadece adayın CV veya başvuru formunda
yer alan bilgilerinin üzerinden geçen, sohbet tarzında ve adayın yetkinliklerini sorgulamayan bir görüşme
formatı mülakatın etkinliğini ciddi biçimde sınırlayacaktır.
1.2. Gerekçeleri
Mülakatın en önemli gerekçesi, şirketin adayı, adayın da şirketi tanıması ve değerlendirmesidir.
Mülakatla seçme sürecinde bir sonraki aşamaya geçecek adaylar belirlenebilmektedir. Mülakatların
başka gerekçeleri de vardır. Örneğin, sürecin sosyal ve törensel boyutları özellikle zikredilmelidir.
Mülakatlar şirkete emek piyasasına kendisini tanıtma fırsatı sağlar. Bu açıdan mülakat süreci bir PR
(halkla ilişkiler) rolü oynayabilir. Bu işlevin daha etkin olabilmesi sürecin hakkaniyetli bir şekilde
yönetilmesine ve iş gereklerini taşıyan tüm adaylara fırsat eşitliği sağlanmasına bağlıdır.
1.3. İşlevleri
Mülakat, aday açısından yetkinliklerini tanıtma olanağıdır. Adaya, örgütsel başarıya hangi ölçüde katkı
yapabileceğini gösterme fırsatı yaratmaktadır. İşletme açısından ise, mülakat; organizasyon, iş ve
kurumsal hedefler konusunda adayı bilgilendirmeye olanak sağlayan bir işleve sahiptir. Ayrıca, adayın
işe uygunluğu, CV’deki bilgilerin gerçeği ne ölçüde yansıttığı, adayın işin gerektirdiği yetkinlikleri ve
kişilik özelliklerine ne ölçüde sahip olduğu mülakatların en temel fonksiyonlarıdır. Nihayet, mülakat
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süreci şirkete, adayın işletmeyi algılama biçimini, organizasyonla kurmak istediği ilişkinin niteliğini ve
işletmenin geleceğinde oynamayı hedeflediği rolü analiz etmeyi mümkün kılar.
2. MÜLAKAT TÜRLERİ
2.1. Amacına Göre Mülakatlar
2.1.1. Örgütsel Kültüre Uygunluk
Örgüt kültürü bir şirketin çalışma tarzını ifade eder. Çalışma tarzına uyum, çalışanın işyerindeki
performansını doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla, bazı şirketler adayı öncelikle örgüt kültürüne
uygunluğu açısından değerlendirme yoluna gitmektedirler. Bu tür mülakatlar insan kaynakları birimi
tarafından yapılır. Kurum kültürü ile uyumlu olan aday bir sonraki aşamaya yani teknik mülakat
aşamasına geçirmektedir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Mülakat: Adayın işyerine ve işe uyumunu ölçümlemeyi amaçlayan interaktif bir iletişim sürecidir.
Yapılandırılmış mülakat: Soruların ve cevapların önceden belirlendiği bir mülakat türüdür.
Davranışsal mülakat: Deneyimli adayların işle ilgili belirli durumlarda geçmişte nasıl davrandıklarını
sorgulayan mülakatlardır.
Durumsal mülakat: Adayın gelecekte, işe ilişkin herhangi bir durumda nasıl bir tepki verebileceğini
sorgulayan mülakatlardır.
2.1.2. Teknik Mülakatlar
Adayın iş pozisyonuna yani iş gereklerine hangi ölçüde uygun olduğunun analiz edildiği mülakatlardır.
Bu tür mülakatlarda işe alınacak adayın çalışacağı birimin yöneticileri de yer alır.
2.2. İçeriğine Göre Mülakatlar
İçeriğine göre mülakatları üç kategoride sınıflandırmak mümkündür: Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış
ve yapılandırılmamış mülakatlar. Uygun adayın seçimi açısından en etkili mülakat türü yapılandırılmış
mülakatlardır. Buna karşılık, uygulamada daha sık karşılaşılan yapılandırılmamış mülakatlar ise, doğru
adayın seçiminde daha sınırlı bir etkiye sahiptir.
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2.2.1. Yapılandırılmış Mülakatlar
(1) Niteliği
Soruların ve cevapların önceden belirlendiği bir mülakat türüdür. Mülakatçı veya IK birimi adaya
yöneltilecek soruları ve yanıtları mülakat öncesinde yazılı olarak hazırlar. Mülakat esnasında,
mülakatçıdan görüşme formunda yer alan soruları sırasıyla adaya sorması izlemesi ve adayın verdiği
yanıtları forma not etmesi beklenir. Mülakatçının adaya formda yer alan sorular dışından soru sorma
yetkisi yoktur.

Yapılandırılmış mülakatlarda sorular vaka tekniğine dayalı bir çerçevede hazırlanır. Başvurduğu
pozisyonun gereklerini sorgulayan örnek olaylara vermiş olduğu yanıtlar adayın bilgi, beceri, yetkinlik,
kişilik ve deneyim gibi niteliklerini daha etkili şekilde analiz edilmesini sağlar.
Yapılandırılmış mülakatların seçme sürecinde kullanılması birçok açıdan yararlıdır. Her şeyden önce
sorulacak sorular aynı veya oldukça benzer olacağı için adaylar daha kolay karşılaştırılabilir. Dolayısıyla
seçme kararı için gereksinim duyulan değerlendirmeye daha kolay ulaşmak mümkün olmaktadır.
İkinci olarak, diğer mülakat türlerine kıyasla yapılandırılmış mülakatlar adaylar hakkında daha güvenilir
ve objektif bilgi derlenmesini mümkün kılar. Çünkü bu tür mülakatlarda mülakatçının sübjektif
davranışları büyük ölçüde sınırlandırılmaktadır.
Yapılandırılmış mülakatlar adayın seçme sürecinin adil ve hakkaniyetli gerçekleştirildiğine ilişkin algısını
olumlu yönde etkiler. Adaylara benzer soruların yöneltilmesi ve vakaya dayalı soru formatı bu algıyı
güçlendiren faktörlerdir.
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Nihayet, bu tür mülakatlar iş gereklerini ölçmede daha etkindir. Çünkü doğrudan işle ilgili yetkinlikleri
sorgulama amacı güden yapılandırılmış mülakatlar, adayın niteliklerini daha detaylı analiz edilmesini
sağlar.
(2) Davranışsal ve Durumsal Mülakatlar
Davranışsal ve durumsal mülakatlar, yapılandırılmış mülakat türünün en tipik örnekleridir. Her iki
mülakat türü de adayın, başvurduğu pozisyonunun iş gereklerini yansıtan çeşitli örnek olaylara vermiş
olduğu yanıtları sorgulamayı hedefler. Kritik olay tekniği kapsamında geliştirilen vakalar adayın iş
performansını analiz etmeyi sağlar.
DURUMSAL MÜLAKAT VAKASI (ÖRNEK)
SORU:
Tatile çıkmadan bir önceki gece tatil için son hazırlıklarınızı yapmış ve yatmak üzeresiniz. Acil bir
telefon alıyorsunuz. Sadece sizin çözebileceğiniz bir problemin ortaya çıktığı bildirilmektedir. Sizden
şirkete gelerek sorunu çözmeniz beklenmektedir. Böyle bir durumda ne yaparsınız?
Davranışsal mülakat, deneyimli bir adayın işle ilgili belirli durumlarda geçmişte nasıl davrandığını
sorgulamaktadır. En sık kullanılan mülakat türlerinden bir olan davranışsal mülakatlar, böylece adayın
eğitim veya deneyim yoluyla edindiği mesleki bilgisini ve becerisini nasıl ve hangi boyutlarda
kullanabildiğini anlamayı mümkün kılar.
Durumsal mülakat ise, adayın gelecekte, işe ilişkin herhangi bir durumda nasıl tepki verebileceğini
analiz etmeyi hedefleyen mülakat türüdür. Özellikle yeni mezun veya başvurduğu pozisyonda deneyimi
olmayan adaylara uygulanan bir mülakat yöntemidir.
2.2.2. Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar
(1) Niteliği
Seçme sürecinde oldukça etkili olmakla birlikte yapılandırılmış mülakatların her durumda ideal yöntem
olduğu ifade edilemez. Özellikle kimi yetkinliklerin önceden tanımlanmış sorularla analiz edilemediği
durumlarda mülakatçıya inisiyatif tanınması gerekir. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi bu amaçla
geliştirilmiştir.
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Yarı yapılandırılmış mülakatlarda önceden hazırlanmış bir soru listesi olmakla birlikte görüşmenin
akışına göre mülakatçı forma yeni sorular ekleyebilir. Mülakatçı, analiz etmeyi istediği yetkinlikler
hakkında yeterli bilgiye ulaşıncaya kadar adaya dilediği soruları yöneltme yetkisine sahiptir.
Bu tür mülakatlarda da soruların bir bölümü vaka tekniğiyle önceden hazırlanır. Ancak mülakatçı
mülakat esnasında bu sorulara ilave bazı uygulama soruları sorabilmektedir. Özellikle örnek olayların
adayın iş gereklerini sorgulamada yeterli olmadığı durumlarda mülakatçı devreye girmektedir. Nihai
amaç, adayın iş gereklerini en iyi şekilde sorgulayabilmektir.
Bu tür mülakatların seçme sürecine uygulanması çeşitli avantajlar sağlayabilmektedir. İlk olarak,
önceden kurgulanmış soruların mülakat esnasında yeterli olmadığının anlaşılması halinde mülakatçı,
kendisine tanınan inisiyatifi kullanabilmektedir. Böylece görüşmenin temel amacı olan adayın işe
uygunluğunun analiz edilmesinde mülakatçının uzmanlığından daha fazla yararlanmak mümkün
olabilmektedir.
İkinci olarak, yapılandırılmış mülakat türüyle karşılaştırıldığında yarı yapılandırılmış mülakatlar, esnek bir
süreç önermektedir. Özellikle iş görüşmesi sürecinde mülakatçının inisiyatif alması gereken durumlarda
yapılandırılmış mülakat sınırlayıcı bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, yarı yapılandırılmış mülakatlar, mülakatçının aday karşısında daha güçlü ve etkili olmasını
sağlar. Bu durum, aslında adayla mülakatçı arasında daha iyi bir diyalog kurulmasını sağlayan bir ortam
yaratabilir.
Son olarak, bu tür mülakatlar bazı iş gerekliliklerini ölçmede daha etkindir. Çünkü görüşme sürecine
bağlı olarak mülakatçının farklı sorularla yönlendirdiği görüşme, strese dayanıklılık gibi, bazı
yetkinliklerin daha etkili bir şekilde analiz edilmesini mümkün kılabilir.
(2) Stres Mülakatları
Yarı yapılandırılmış mülakatların en çok bilinen türü stres mülakatlarıdır. Bu tür mülakatlarda, adayı
rahatsız edebilecek, gerginleştirebilecek veya duygusal tepki vermesini sağlayabilecek çeşitli sorularla,
görüşmeye giren kişilerin yetkinlikleri test edilmektedir. Amaç, soğukkanlılık ve strese dirençli olmayı
gerektiren pozisyonlara adayın uygunluğunu analiz edebilmektir. Müşteri ile doğrudan iletişim kuran iş
pozisyonlarında (çağrı merkezi operatörleri, kasiyerler, satış personeli gibi) istihdam edilecek adaylar
için stres mülakatları kullanılabilir.
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Stres mülakatlarında mülakatçıya büyük bir sorumluluk düşmektedir. Mülakatçı, öncelikle adayın
provoke edilebilecek özelliklerini tespit etmelidir. Daha sonra bu özellikleri kullanarak adaylara onları
provoke edebilecek sorular yönlendirmelidir. Stres mülakatlarında mülakatçının geçmiş iş deneyimi, okul
başarısı, sosyal alışkanlıklarına ilişkin konularda adaya kışkırtıcı sorular yönlendirmesi beklenir.
Stres mülakatları etik açıdan sorgulanması gereken bir görüşme yöntemidir. Çünkü aynı olay karşısında
bir profesyonelin iş esnasında vereceği tepki ile iş dışı durumlarda vereceği tepkiler her durumda aynı
olmayabilir. Ayrıca, bazen hakaret edici bir tarzda adayın provoke edilmesi uygun bir davranış
olmayabilir.
2.2.3. Yapılandırılmamış Mülakatlar
Yapılandırılmamış mülakatlarda mülakat öncesi aday hakkında hiçbir hazırlık yapmayan mülakatçı,
görüşme sürecinde belirli bir format izlemeden dilediği soruları adaya yöneltmektedir. Standart bir form
olmadığı için adayların yanıtları çoğunlukla kayda geçirilmemektedir. Çoğunlukla bir sohbet havasında
gerçekleştirilen bu tür mülakatların başarı şansı oldukça düşüktür. Görüşmeyi yapan kişinin adayla ilgili
izlenimlerine dayalı olarak gerçekleştirilen analizler, esasen iş gerekleri tanımının da açık olmaması
nedeniyle pozisyon değil, kişi merkezli yapılmaktadır.
2.3. Yönetimine Göre Mülakat Çeşitleri
Mülakatları yönetimlerine göre de sınıflandırmak mümkündür.
2.3.1. Bireysel Mülakatlar
Bireysel mülakatlar, bir mülakatçı ile bir aday arasında yüz yüze yapılan bir mülakat türüdür. Mülakat
sürecine ikinci bir mülakatçı veya aday dâhil edilmez.
2.3.2. Ardışık Mülakatlar
Adaylar arasındaki farkı daha açık bir şekilde anlayabilmek ve süreci hızlandırmak amacıyla yapılan
ardışık görüşmelerde, adayın çeşitli mülakatçılarla peş peşe görüşme yapması sağlanır. Görüşmelerin
sayısı en az iki olmakla birlikte üst bir limit mevcut değildir. Ancak, peş peşe dört veya beş mülakat
optimum sayı olarak kabul edilebilir. Görüşmelerde her mülakatçı, kendi uzmanlık alanına odaklanarak
adayın o alandaki yetkinlik düzeyini ölçmeye çalışır.
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2.3.3. Panel Mülakat
Panel mülakat, bir aday ile birden fazla mülakatçının gerçekleştirdiği mülakat türünü tanımlar. Aday
panele dahil olan mülakatçılardan yöneltilen soruları yanıtlar. Zamanın verimli kullanılması açısından
panel mülakatlar yararlıdır. Ayrıca, birden fazla mülakatçının varlığı görüşmelerde bazı adaylar lehine
veya aleyhine yapılabilecek muhtemel sübjektif tutum ve davranışların kontrol edilmesini mümkün
kılabilir.
Buna karşılık, panel mülakatların çeşitli dezavantajları da vardır. Görüşme sürecinde kimi zaman,
mülakatçılar kendi aralarında örtülü bir egemenlik veya üstünlük yarışına girebilmekte veya birbirlerin
sözünü kesebilmektedirler. Bu durum mülakatın yönetilmesini güçleştiren bir ortam yaratabilmektedir.
Panel mülakatlar adaylar açısından da bazı dezavantajlara sahiptir. Birden fazla mülakatçıyı karşısından
buluna deneyimsiz adaylar bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Kalabalık bir panel grubu adayın
baskı altında kalmasına, heyecanlanmasına ve dolayısıyla sorulara yanıt verememesine neden olabilir.
2.3.4. Takım Mülakatları
Takım mülakatında panel mülakatın tersine birden fazla adayla eş anlı olarak görüşülmektedir. Amaç,
her adayın bir takım içindeki performansını görebilmektir. Adaylar mülakatçı tarafından çoğunlukla
gözlem yoluyla analiz edilirler. İnisiyatif alma, görüşlerini açıkça ifade etme, liderlik tutum ve
davranışları, yaratıcılık, özgüven gibi kişisel ve teknik yetkinlikler, mülakata giren adayların kendi
aralarındaki tartışmaları esnasında değerlendirilir. Özellikle aktif olan adayların bu tür mülakatlarda
başarı şansı daha yüksektir.
2.3.5. Bilgisayar veya Telefon Destekli Mülakatlar
Bu tür mülakatlar, ön mülakatlarda ve adayın işyerine fiziksel olarak uzak olduğu durumlarda gündeme gelir.
Teknoloji aracılığıyla yapılan bu tür mülakatlarda, adayın işe uygunluğu genel hatları ile irdelenir. Hem aday
hem de şirket açısından zaman ve maliyet tasarrufu anlamına gelen teknoloji destekli mülakatlar giderek
yaygınlaşmaktadır.

Telefon destekli mülakatlar haberli veya habersiz olarak yapılabilmektedir. Adaya önceden haber
verilmeyen telefon mülakatları, görece daha kısa süreli ve az sayıda soru içeren görüşmelerdir. Daha
profesyonel olan şirketler ise, telefon mülakatlarını, randevulu yapmayı tercih etmektedirler. Randevulu
yapılan mülakatlar uzun sürmekte ve adaya çok sayıda soru sorulmaktadır.
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3. MÜLAKAT YÖNETİMİ
3.1. Mülakatın Aşamaları
Mülakat süreci, bir şirketin işgücü piyasasına açılan yüzüdür. Belirli prensip ve prosedürler çerçevesinde
uygulanan mülakatlar, şirketin kamuoyundaki imajını olumlu yönde etkileyecektir. Buna karşılık,
profesyonellikten uzak bir mülakat süreci şirketin kurumsal imajını zedelediği gibi uygun adayın
seçilmesini de güçleştirir. Bu nedenle, IK birimi, mülakat sürecinin tüm boyutlarını kapsayan bir prosedür
oluşturmalı ve uygulanmasını sağlamalıdır.
Genel olarak bakıldığında bir mülakatın aşamaları arasında hazırlık, karşılama, bilgilendirme, bilgilenme
ve uğurlama bulunmaktadır.
3.1.1. Randevu Takvimi
Mülakatlarda yaygın uygulamalardan biri, tüm adayların aynı saatte şirkete çağırılmaları ve uzun bir
süre (bazen tüm gün) bekletilmeleridir. Bu tavır adaylara saygı duymayan bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Oysa bir aday hali hazırda çalışıyor olabileceği gibi aynı gün başka bir şirkette daha mülakata girmesi
mümkündür. Ayrıca, çok sayıda adayın şirketin koridorlarında veya bahçesinde mülakat sırasını
beklemesi uygun olmayan bir görüntünün ortaya çıkmasına yol açar.
Bu nedenle yapılması gereken randevulu bir mülakat yöntemi izlemektir. Adaylardan teyit alınarak
herkes için bir mülakat saati belirlenmeli ve mülakat takvimi oluşturulmalıdır. Zorunlu haller dışında
şirketin bu randevu takvimini izlemesi gerekir. Görüşmeye gelen aday, programın sarkmaması için
bekletilmeden mülakata alınmalıdır.
3.1.2. Hazırlık
İyi bir mülakat iyi bir ön hazırlık gerektirir. Hazırlık aşaması birkaç boyutludur; görüşme ve bekleme
odasının hazırlanması, soruların oluşturulması ve mülakatçının hazırlanması gibi.
Mülakatlar görüşmeyi yapacak kişinin makam odasında yapılmamalıdır. Mülakat için ayrı bir mekân
hazırlanmalıdır. Toplantı odası veya benzeri bir mekân bu amaçla kullanılabilir. Mülakat odasının
gürültülü ortamlardan uzak, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma açısından uygun koşulları taşıması
gerekir. Görüşmelerin, adayla mülakatçının karşılıklı oturabildikleri bir masada gerçekleştirilmesi ideal
olandır.
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Bir bekleme odasının da hazırlanması uygun olur. Adayın mülakata erken gelmesi veya yanında bir
refakatçinin olması durumunda bekleme odasına gereksinim duyulacaktır. Bekleme odasının da fiziksel
açısından uygun standartları taşıması gerekir.
Mülakatın ikinci boyutu mülakatçının hazırlanmasıdır. Başarılı bir mülakat, iyi planlanmasına ve doğru
soru sorma tekniğinin kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca, mülakatçının dış görünüşü ve imajı da önemlidir.
Çünkü bu imaj şirketin kurumsal ve profesyonel kimliğini yansıtacaktır.
Hazırlık sürecinde mülakatçının çalışma programını mülakat takvimine uygun şekilde organize etmesi,
adayların CV analizlerini yapması, eğer gerçekleşmişse ön görüşme notlarını gözden geçirmesi ve
mülakat sorularını hazırlaması gerekir.
3.1.3. Karşılama
Karşılama, adayın şirkete bakışını etkileyen ilk aşamadır. Ön kapıdaki güvenlik veya resepsiyondan
görüşmeye kadar her aşamada, adayın şirketin misafiri olduğu unutulmamalıdır. İçten karşılama, pozitif
bakışlar, saygılı bir iletişim tarzı ve ön yargıdan uzak bir davranış biçimi karşılama sürecinde
benimsenmesi gereken tutumu yansıtmaktadır.
MÜLAKAT SORULARI
Giriş Soruları

Eğitimle İlgili Sorular

Geçmişinizi kısaca açıklar mısınız?

En son bitirdiğiniz eğitim kurumu?

Ofis araçlarından hangilerini kullanabilirsiniz?

Eğitim döneminde en başarılı olduğunuz dersler?

Sürücü belgeniz var mı?

Mezuniyet dereceniz?

Sizce bu işin cazip yönü nedir?

Katıldığınız kurs ve seminerler?

Şirketimizi tercih etmenizin temel nedeni nedir?

Okul döneminde katıldığınız sosyal faaliyetler?

Deneyimle İlgili Sorular
Daha önce hangi işlerde ne kadar çalıştınız?
İş nedeniyle almış olduğunuz ödüller?
Geçmişte karşılaştığınız en önemli iş problemi neydi?
İşte sizi en çok ne motive eder?
Yaptığınız işte en güçlü yönünüz nedir?

İşle İlgili Sorular
Kariyer hedefiniz nedir?
Ücret beklentiniz nedir?
Takım çalışması sizin için önemli midir? Neden?
Zayıf yönleriniz var mıdır? Nedir?
Şirketimizi tanıyor musunuz?
Örgütsel hedeflerimizle kişisel hedefleriniz hangi
ölçüde örtüşüyor?
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3.1.4. Bilgilendirme
Görüşme sürecinde öncelikle adayın bilgilendirilmesi gerekir. Bilgilendirme, bir yönetici asistanı
tarafından veya doğrudan mülakatçı tarafından yapılabilir. Bilgilendirmede mülakata neden çağrıldığı,
başvurduğu pozisyonun niteliği, şirketin amacı, faaliyet alanı gibi temel hususlar adaya özetle
aktarılmalıdır.
3.1.5. Bilgilenme
Mülakat sürecinde mülakatçı az konuşmalı ve daha çok dinlemelidir. Erken yargılamalardan kaçınmalı
ve aday konuşurken mülakat formuna mutlaka not almalıdır.
Önceden tasarlanması gereken mülakat soruları, hileli ve tabulu (yasal veya etik olmayan) sorular
içermemelidir. Mülakatçı, görüşme sürecinde mülakatın akışına izin vermeli ancak kontrolü elden
bırakmamalıdır. Mülakatın etkinliği açısından en kritik değişken olan zaman yönetimi, adayın tüm
soruları yanıtlayacağı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Görüşme esnasında adaya “Bize açıklayabilir misiniz ?…” veya “Bize ...konuda bilgi verir misiniz?…”
gibi soru formatlarıyla mülakatın derinleşmesine zemin hazırlanmalıdır. Yanıtlardan sonra, gerekiyorsa
ilgili soru hakkında daha detaylı bilgi istenmeli ve “Ne…”, “Nasıl…” ve “Neden...” gibi soru zarflarıyla
adaydan ilave açıklamalar talep edilmelidir.
Mülakat sürecinde, adayın işle ilgili yetkinliklerinin analizine dayalı bir sorgulama tekniği uygulanmalıdır.
Özellikle adayın bilgi düzeyi, anlama kabiliyeti, analitik yetkinlikleri, katılmış olduğu eğitimler, seminerler
ve ilgi alanları sorgulanmalıdır. İş deneyimine ilişkin sorularda ise, adayın geçmişte katıldığı projelere,
projelerdeki rolüne ve proje sonundaki kazanımlarına yoğunlaşılmalıdır.
ETİK OLMAYAN SORULAR
Eşiniz çalışıyor mu?

Nerede oturuyorsunuz?

Eşinizin (veya babanızın) mesleği?

Politik eğiliminiz?

Nerelisiniz?

Dini inançlarınız?

Medeni durumunuz?

İçki ve sigara kullanıyor musunuz?

Çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz?

Hangi gazeteleri okuyorsunuz?
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3.1.6. Uğurlama
Kapanışın mülakatı açmak kadar önemli olduğu unutmamalıdır. Mülakatın sonuna doğru kapanış
sinyalleri verilmeli ve ilaveler yapması için adaya fırsat tanınmalıdır. Mülakat sonunda adaya sözlü veya
beden dili ile başarı veya başarısızlığı ima edilebilir. Ancak vaatlerden kaçınılmalıdır.
Mülakat tamamlandığında sonraki aşamalar netleştirilir ve gerekli bilgiler teyit edilir (adres, telefon, email gibi). Mülakatın sonunda aday, uygun şekilde uğurlanmalıdır.
Tüm görüşme takvimi tamamlandığında başarılı veya başarısız olan bütün adaylar bilgilendirilmeli ve
mülakata katıldıkları için kendilerine teşekkür edilmelidir.
3.2. MÜLAKAT HATALARI
Tedarik fonksiyonunda mülakatların önemi ve seçme sürecinin başarısına katkısı yadsınamaz. Özellikle
mülakatçının görüşme sürecindeki tutum, davranış ve algılaması, doğru adayın seçilmesinde kritik bir
role sahiptir. Buna karşılık uygulamada, mülakatçının kişisel ve örgütsel faktörlere bağlı olarak sübjektif
davranışlar sergilemesi seçme kararının hatalı verilmesine yol açar.
Mülakat hataları iş görüşmesinin geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açar. Bu nedenle IK
birimi tüm mülakatçıları bu hatalara karşı uyarmalı ve eğitmelidir.
İş görüşmelerinde mülakatçıların yaptıkları hatalar arasında halo (veya hale) etkisi, kontrast, stereotip ve
ön yargı gibi hatalar ön plana çıkmaktadır.
Halo etkisi, mülakatçının adayın belirli güçlü veya zayıf özelliğinin etkisinde kalmasını ve seçme kararını
adayın diğer niteliklerini göz ardı ederek vermesini ifade eder. Mülakat sürecinde halo etkisi oldukça
yaygındır. Adayın iyi bir üniversiteden mezun olması, okul derecesi, önceki işindeki performansı gibi
hususlar görüşmeciyi etkileyebilmekte ve adayın işe uygunluğu tüm boyutlarıyla analiz edilmeden nihai
bir değerlendirme yapılabilmektedir.
Mülakat süreci en uygun aday yerine en başarılı adayı seçme amacına dönüştüğünde kontrast
hatasının gündeme geldiği görülmektedir. İş görüşmelerinde mülakatçıdan beklenen, adayın iş
gereklerine uygunluğunu analiz etmektir. Buna karşılık, mülakatçının adayları kendi içinde kıyaslaması
kaçınılmaz olarak kontrast hatasına yol açacaktı. Örneğin, mülakatçı birkaç zayıf adayın ardından
görüşmeye aldığı vasat bir kişiyi olduğundan daha iyi olarak algılayabilir. Böyle bir algılama, doğru
adayın seçilmesini olumsuz yönde etkileyecek bir hataya yol açacaktır. Bu nedenle mülakatçı her
adayın yetkinlik ve becerilerini diğer adaylarla kıyaslamadan değerlendirmesi gerekir.
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Benzer bir diğer değerlendirme hatası ise, stereotip etkisidir. Burada görüşmeci adayları kafasında
oluşturmuş olduğu ideal aday profilini dikkate alarak değerlendirmektedir. Mülakatçının sübjektif nitelikli
bu tipolojisine göre isabetli bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Örneğin, mülakatçının evlilerin
daha iyi performans sergiledikleri ya da boşanmış kişilerin sorunlu olabileceği, yurtdışında eğitim
görmüş kişilerin daha başarılı veya yabancı dil bilmeyenlerin yetersiz olduğu yönünde çeşitli
streotiplemeleri olabilir. Bu durum mülakatın geçerliliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Nihayet ön yargı, mülakatçının adayları kendi kafasında fiktif olarak belirlemiş olduğu bazı ön kabullere
göre değerlendirmesini ifade etmektedir. Ön yargılar, adayın fiziksel özelliklerine (kilo, boy, yaş, cinsiyet
gibi) veya adayın kökeni, eğitim düzeyi, sosyal konumu gibi faktörlere atfedilebilir. Ayrımcılığa yol
açabilecek ön yargılı davranışların doğru adayın seçilmesini güçleştireceği açıktır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Seçme Sürecinde Mülakatlar” dersi kapsamında mülakat kavramı, önemi, mülakat türleri,
mülakat yönetimi ve mülakat hataları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde seçme sürecinde
mülakatların önemi ve gerekçesi tartışılmıştır. İkinci bölümde, mülakat türleri ele alınmış, davranışsal,
durumsal mülakatlar, telefonda mülakat ve bireysel mülakat gibi çeşitli mülakat kategorileri açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde ise, mülakat yönetimi sürecinin aşamaları-hazırlanma, karşılama, sorgulama gibi-izah
edilmiş ve mülakat sürecinde görüşmecilerin yaptıkları hatalar tanımlanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Ülkemizde mülakatlar seçme süreci açısından nasıl bir role sahiptir?
2. Görüşmeciler ve adaylar seçme sürecine nasıl hazırlanmalıdır?
3. Mülakatlarda ne tür sorular daha yaygın olarak sorulmaktadır?
4. Ülkemizde mülakatçılar daha çok hangi hataları yapmaktadırlar?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi seçme sürecinin en önemli ve en kritik aşamasıdır?
(a) Referans
(b) Mülakat
(c) Kişilik analizi
(d) Oryantasyon
(e) Eğitim
(2) Hangisi deneyimli adayların işle ilgili belirli durumlarda geçmişte nasıl davrandıklarını
sorgulayan mülakat türüdür?
(a) Teknik
(b) Stres
(c) Durumsal
(d) Davranışsal
(e) Panel
(3) Hangisi adayın iş gereklerine hangi ölçüde uygun olduğunun analiz edildiği mülakatlardır?
(a) Teknik
(b) Stres
(c) Durumsal
(d) Davranışsal
(e) Panel
(4) Hangisi adayın gelecekte işe ilişkin herhangi bir durumda nasıl bir tepki verebileceğini analiz
eden mülakat türüdür?
(a) Teknik
(b) Stres
(c) Durumsal
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(d) Davranışsal
(e) Panel
(5) Hangisi soğukkanlılığı gerektiren iş pozisyonlarına adayın uygunluğunu analiz eden mülakat
türüdür?
(a) Teknik
(b) Stres
(c) Durumsal
(d) Davranışsal
(e) Panel
(6) Hangisi bir aday ile birden fazla mülakatçının gerçekleştirdiği mülakat türünü tanımlar?
(a) Teknik
(b) Stres
(c) Durumsal
(d) Davranışsal
(e) Panel
(7) Hangisi mülakatçının adayın belirli güçlü veya zayıf özelliğinin etkisinde kalarak diğer
niteliklerini göz ardı etmesini tanımlayan mülakat hatasıdır?
(a) Ayrımcılık
(b) Ön yargı
(c) Stereotip
(d) Halo
(e) Kontrast
(8) Hangisi mülakat sürecinin en uygun aday yerine en başarılı adayı seçme formatına
dönüştüğünde ortaya çıkan mülakat hatasıdır?
(a) Ayrımcılık
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(b) Ön yargı
(c) Stereotip
(d) Halo
(e) Kontrast
(9) Hangisi görüşmecinin adayları kafasında oluşturmuş olduğu ideal aday profiline göre
değerlendirmesinden kaynaklanan mülakat hatasıdır?
(a) Ayrımcılık
(b) Ön yargı
(c) Stereotip
(d) Halo
(e) Kontrast
(10) Hangisi adayın işyerine ve işe uyumunu ölçümlemeyi hedefleyen interaktif bir iletişim
sürecini tanımlamaktadır?
(a) Referans
(b) Mülakat
(c) Kişilik analizi
(d) Oryantasyon
(e) Eğitim
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7. ÜNİTE:
PERFORMANS
YÖNETİM SİSTEMİ (I)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Performans değerlendirme sistemini açıklayacağız.
(2) Değerlendirme kriterlerini tanımlayacağız.
(3) Değerlendirmecilerin kimler olabileceğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Çalışanların başarısını ölçmek neden önemlidir? Bu ölçümün çalışana ve şirkete
katkıları nelerdir?
(2) Performans yönetim sistemi diğer insan kaynakları fonksiyonlarıyla nasıl
ilişkilendirilebilir? Performans yönetim sisteminin çıktıları bu amaçla nasıl kullanılabilir?
(3) Performans yönetim sistemi ödüllendirme araçlarıyla nasıl ilişkilendirilebilir?
(4) Başarıya dayalı ödüllendirmenin çalışanın verimliliğine ve motivasyonuna etkileri
nelerdir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Performans Yönetim
Sistemi (I)

Kazanımın nasıl elde

Kazanım

edileceği veya geliştirileceği

Performans

kavramını,

performans

yönetim

sistemini,
hedeflerini,

performans

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konunun

performans
kolay

yetkinliklerini ve performans
değerlendirme
öğrenmek.

sürecini

sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Performans
 Performans yönetim sistemi
 Kriter
 Hedef
 Yetkinlik
 Değerlendirmeci
 Ödüllendirme
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Günümüzde küresel ekonomik koşullar, işletmeleri insan kaynaklarına dayalı bir rekabet anlayışı
geliştirmeye zorlamaktadır. Daha yüksek bir rekabet gücü kazanmak için işletmeler, insan kaynaklarının
proaktif yer alacağı süreçler yaratmaya yönelmektedirler. Proaktif yaklaşım insan kaynakları yönetiminin
işletme stratejisiyle ilişkilendirilmesini önermektedir. Bu ilişkilendirmeyi sağlayacak en önemli araç
performans yönetim sistemidir.
Performans yönetim sistemi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişin en
önemli ayracıdır. Diğer bir ifade ile bir şirkette insan kaynakları yönetiminin konumu ve niteliği
performans değerlendirme sisteminin varlığına bağlıdır. Çünkü büyüklüğü, profesyonelliği veya
kurumsallığı hangi düzeyde olursa olsun, her şirket işe alma, eğitme, ücretlendirme, terfi ve işten
çıkarması gibi insan kaynakları fonksiyonlarını yerine getirilebilmektedir. Bu tür fonksiyonlar çoğu zaman
bir personel birimi veya İK birimi olmadan da yürütülebilmektedir. Oysa performans yönetim sistemi hem
örgüt kültüründe hem insan kaynakları sisteminde köklü bir değişim öngörmektedir. Bu değişim
gerçekleşmeden performans yönetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesi mümkün değildir.
1. PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
1.1. Kavram ve Tanımlama
Performans bir işi veya bir şeyi gerçekleştirmek anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli bir kavramdır.
İnsan kaynakları yönetiminde ise, performans kavramı biri işin veya görevin gerçekleştirilmesiyle ilgili
bireysel veya ekipsel başarıyı tanımlamaktadır. Çalışanın işi yaparken sergilediği tutum, davranış ve
çaba bu başarının öğeleridir. Uygulamada performans kavramı farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.
“Canlı performans”, “performans bütçe”, “performans geliştirme” gibi ifadeler bu kullanıma verilebilecek
örneklerdir.
Performans değerlendirme sistemi, amirlerin, çalışma arkadaşlarının, bağlı astların ve müşterilerin belirli
bir çalışanın iş sonuçlarına ilişkin kanaatlerine ve görüşlerine dayalı bir değerlendirme sistemidir.
Performans yönetim sistemi ise, değerlendirme, ödüllendirme ve geliştirme sistemlerini ilişkilendiren
bütüncül bir yaklaşımdır. Sistem, başarının ölçülmesini, beklenen başarı düzeyine ulaşanların
ödüllendirilmesini ve bu başarı düzeyine ulaşamayanların ise, geliştirilmesini öngörmektedir.
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1.2. Sistemin Gerekliliği ve Önemi
1.2.1. Örgütsel Açıdan
Performans yönetim sistemi örgütsel açıdan birçok avantaj yaratmaktadır. Her şeyden önce performans
yönetim sistemi şirketin kurumsal performansını geliştirmede en önemli araçtır. Örgütte başarıya dayalı
bir sistem, kurumda adil ve kişisel çabalara dayalı bir yarışma ve rekabet kültürünün gelişmesini
mümkün kılacaktır. Çalışanlar arasında başarıya dayalı rekabet işletmenin hedeflerine ulaşmasını
sağlayacak bir süreci yaratacaktır. Verimlilik artışı, üretimin artması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve
müşteri memnuniyetinin artması bu rekabetçi kültürün doğal sonuçları olacaktır. Çoğu işletme bu
amaçla, performans hedeflerini organizasyonun vizyonu, misyonu ve hedefleri ile ilişkilendirmeye
yönelmektedir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Performans: Biri işin veya görevin gerçekleştirilmesiyle ilgili bireysel veya ekipsel başarıdır.
Performans yönetim sistemi: Değerlendirme, ödüllendirme ve geliştirme sistemlerini ilişkilendiren
bütüncül bir yaklaşımdır.
Performans hedefi: Bireyin veya çalışma ekibinin üstlendiği görevlerin sonuçlarını (çıktılarını)
kapsayan somut ve ölçülebilir kriterlerdir.
Performans yetkinliği: Çalışanın işini yaparken sergilemesi beklenen tutum ve davranışlardır.
Performans yönetim sistemi, diğer insan kaynakları fonksiyonlarının işlevselliğini de desteklemektedir.
Sistem sayesinde işe almada kullanılan yetkinliklerin geçerliliği sorgulanabilmekte, eğitim ihtiyaç analizi
gerçekçi bir şekilde yapılmakta, ücret artışları veya ödüllendirme mekanizmaları objektif kriterlere
bağlanmakta ve işten çıkarma fonksiyonu daha etkin uygulanmaktadır.
1.2.2. Yönetsel Açıdan
Performans yönetim sistemi, hem işgücünün etkin yönetimi ve kullanımı hem de yasal açıdan oldukça
önemlidir. Yönetsel açıdan, performans yönetimi, planlama ve kontrol fonksiyonlarını daha etkin
kılmaktadır. Çünkü sistem tüm örgütsel hedefleri çalışanlara dağıtabilmekte ve yöneticiler kimin ne
yapacağını önceden belirleyebilmektedirler. Ayrıca sistemin başarısına katkıda bulunmada yetersiz
kalan zayıf halkalar bu şekilde saptanarak, elimine edilebilmektedir.
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Ayrıca, yöneticiler, somut olarak belirlenmiş başarı kriterleri sayesinde astlarının performans
düzeyleriyle ilgili daha yapıcı ve sağlıklı geribildirimler edinmekte, onların gelişime açık yönlerini
saptamada daha objektif verilere sahip olmaktadırlar.
Yönetsel açıdan performans sisteminin en önemli katkısı, çalışanın başarısını ölçmede objektif bir
model kurgulanmasına zemin hazırlamasıdır. Kişisel ve sübjektif değerlendirme alanının sınırlandırılmış
olması, işyerinde, bireysel ve ekipsel motivasyonu destekleyici bir ortamın gelişmesine zemin
yaratmaktadır.
Performans yönetim sistemi, yasal açıdan da önemlidir. İş güvencesi hükümleri çalışanın işten
çıkarılmasında geçerli neden öngörmektedir. İşten çıkarılan çalışan, yargı sürecine giderek iş
sözleşmesinde ileri sürülen geçerli nedenin denetlenmesini talep edebilmektedir. Özellikle çalışanın
davranışlarından ya da yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenlerin ispat edilmesinde performans
yönetim sisteminin sonuçları önemli bir işlev görmektedir.
1.2.3. Çalışanlar Açısından
Performans yönetim sistemi çalışanlar için de önemli sonuçlar yaratır. Öncelikle performans yönetim
sistemi ile çalışan organizasyonun kendisinden beklediği davranışları, göstermesi gereken çabayı ve
ulaşması gereken sonuçları somut olarak öğrenebilmektedir. Böylece çalışan işyerinde başarısını
kendisi belirleyebilmektedir. Şirketteki geleceği ve kariyeri çalışanın kendi çabasına bağlı hale
gelmektedir.
Ayrıca performans yönetim sistemi çalışana gösterdiği başarıyla orantılı ödüllendirme ve ücretlendirme
seçeneği sunmaktadır. Bu durum çalışanın ücret hakkaniyetine ilişkin algınsı olumlu yönde geliştirmekte
ve motivasyonunu güçlendirmektedir.
1.3. Çağdaş Performans Değerlendirme Anlayışı
Performans ölçümü yeni bir olgu değildir. Tarihin en eski dönemlerinde bile başarıyı ölçmeye dönük
çeşitli sistemin uygulandığı bilinmektedir. Örneğin, milattan önceki dönemlerde Çin’de bu nitelikli bazı
mekanizmalara rastlanmaktadır. Sonraki dönemlerde de özellikle ordu yönetiminde sicil amirliği
sisteminin bu kapsamda uygulandığı açıktır. Buna karşılık, sistemin işletme yönetimine uyarlanması XX.
yüzyılın başında Frederick Winslow Taylor (1856-1915) tarafından gerçekleştirilmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında personel yönetimi kavramı çerçevesinde kişisel özellikleri esas alan liyakat
değerlendirmeleri ön plana çıkmıştır. 1990’lı yıllar ise, performans yönetimi sisteminin yeni bir anlayışla
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ele alındığı bir dönemi temsil etmektedir.
YASAL ve ETİK SINIRLAMALAR
(1) İş güvencesi hükümleri
Mayıs 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasasının iş güvencesi hükümleri (md. 18-21)
şirketleri “Performans Yönetim Sistemi” kurmaya yöneltmiştir. Hedeflere dayalı bir performans yönetim
sistemine sahip olan bir şirket başarıyı somut kriterlere göre ölçebilecek ve yetersiz çalışanları objektif
bir şekilde belirleyebilecektir. Bu tür değerlendirmeler yargı sürecinde de kabul görecektir. Buna
karşılık, performans yönetim sistemine sahip olmayan bir şirketin çalışanının yetersizliğini öne
sürmesi ve yargı sürecinde bunu ispat etmesi oldukça güç olacaktır.
(2) Eşit davranma ilkesi
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı
ayırım yapılamaz (İş Kanunu, md. 5).
(3) Özel yaşamın korunması ilkesi
İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli
kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür (İş Kanunu, md. 75).
Örgütsel yapıda kolektif hedeflerle ilişkilendirilen çağdaş performans yönetim sistemi sadece başarıyı
ölçmemekte aynı zamanda çalışanların gelişimini destekleyen bir işlev de görmektedir. Böylece
çalışanın bireysel açıdan güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar saptanabilmektedir. Nihayet,
performans yönetim sistemi günümüzde ödüllendirme sistemiyle daha yakın ve doğrudan bir ilişki içinde
girmektedir.
Çağdaş performans yönetim sistemi üç boyutlu bir fonksiyona sahiptir; ölçme, değerlendirme ve
yansıtma. Ölçme, çalışanın 1 yıllık dönemdeki başarı düzeyinin saptanmasıdır. İşle ilgili hedefler ve
yetkinlikler ölçümde kullanılan değişkenlerdir. Çalışanın dönem sonunda ulaştığı performans sonuçları
değerlendirme aşamasında analiz edilir. Grup ortalaması düzeyinde çaba gösterdiği değerlendirilen
çalışanlar beklenen performans düzeyine ulaşmış olur. Ortalamanın üzerinde bir çaba sergilemiş olan
çalışanlar ise, başarılı olarak değerlendirilir. Nihayet, değerlendirme sonuçlarının çalışanın ücret artışı,
ödüllendirme ve yükselme kararlarına yansıtılması gerekir. Yansıtmanın çalışanın başarısı ölçüsünde
olması gerekir. Dolayısıyla daha yüksek bir başarı gösterenler daha fazla ödüllendirilmelidir.
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2. ÖLÇÜM KRİTERLERİ
2.1. Niteliği
Kriter, performans yönetim sisteminde çalışanların başarısını ölçen standartları ifade eder. Seçilecek
veya belirlenecek kriterler performans sisteminin sağlıklı ve etkin işlemesinin en önemli boyutudur. İş
analizi temelinde oluşturulması gereken ölçüm kriterlerinin örgütsel beklentileri karşılayacak biçimde
tanımlanması gerekir. Performans parametreleri işle ilişkili tüm boyutları kapsayacak şekilde
tanımlanmalıdır.
Çağdaş performans yönetim sistemi iki kriter grubu öngörmektedir. İlk olarak, çalışanın sorumluluğunda
olan işlerle ilgili performans hedefleridir. İkinci kriter grubu ise, çalışanın kendisinden beklenen tutum ve
davranışları ifade eden performans yetkinlikleridir.
2.1.1. Performans Hedefleri
(1) Tanımı
Performans hedefi, bireyin veya çalışma ekibinin üstlendiği görevlerin sonuçlarını (çıktılarını) kapsayan
somut ve ölçülebilir kriteri tanımlamaktadır. Bu tür kriterlerin amacı, çalışanın üretkenliğini ölçen
parametreler yaratmaktır. Performans hedefleri, yapılan işin kendisini değil işin çıktısını ölçen
değişkenlerdir. Sözgelimi üretilen parça sayısı, gerçekleştirilen işlem adedi veya yapılan satış miktarı
gibi nihai çıktılar performans hedeflerini yansıtır.
Genellikle mavi yakalı işgücünün (üretim çalışanı, teknisyen gibi) daha somut ölçülebilir çıktılar ürettiği,
buna karşılık daha soyut gibi görünen beyaz yakalı pozisyonların çıktılarını (muhasebeci, sekreter, insan
kaynakları uzmanı gibi) tespit etmenin ve ölçmenin daha güç olacağı düşünülmektedir. Oysa niteliği ne
olursa olsun her iş pozisyonu çeşitli çıktılar üretir. Performans hedefleri açısından önemli olan, bu
çıktıları ölçülebilir değişkenlerle tanımlamaktır.
(2) Sistemdeki Rolü: SMART Hedefler
Performans hedeflerinin performans yönetim sistemindeki rolü, SMART hedefler olarak
tanımlanmaktadır. SMART ifadesi, “özgü (specific)”, “ölçülebilir (measurable)”, “ulaşılabilir (achievable)”,
“genel hedeflerle ilişkili (related)” ve “zaman sınırlı (time-bound)” kavramlarının İngilizce ilk harflerinin bir
araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Performans hedefleri pozisyonun sorumluluğundaki görevlere özgü olmalıdır. Çalışanın doğrudan
sorumlu olmadığı görevlerle ilgili hedefler konulmamalıdır. Pozisyonun sorumlulukları iş analiziyle

145

saptanmalıdır.
Performans hedeflerinin ikinci özelliği ölçülebilir olmasıdır. Çıktısı, somut olarak ölçülemeyen ve
gözlemlenemeyen bir iş sorumluluğu performans hedefi olarak saptanamaz. Soyut çıktılar somut
çıktılara dönüştürülmelidir. Örneğin, müşteri memnuniyeti soyut bir çıktıdır. Ancak bir form yardımı ile
sayısal bir skalada ölçüldüğünde somuta indirgenmiş olur.
Performans hedeflerinin ulaşılabilir olması gerekir. Ulaşılması mümkün olmayan ya da çalışan
tarafından bu şekilde algılanan performans hedefleri, sistemi başarısız kılacaktır. Zorlayıcı ancak
ulaşılabilir hedefler performans yönetim sisteminin başarısını artırır.
ÖRNEK PERFORMANS KRİTERLERİ
Performans Hedefleri

Performans Yetkinlikleri

 Satış miktarı veya değeri

 Süreçlerle yönetim

 Yeni müşteri sayısı

 Şirket kurallarına uyum

 Görüşme sayısı

 İş disiplini

 Şikâyet sayısı

 İnsan ilişkileri

 Üretim miktarı veya değeri

 İnisiyatif alma

 Süre

 Problem çözme

 Verimlilik oranı

 Etik değerler

 Bütçe denkliği oranı

 Ekip liderliği

 Tahsilât oranı

 İletişim

 İade oranı

 Ekip üyeliği

 İşlem yapılan müşteri sayısı

 Proaktiflik

 İç müşteri memnuniyet düzeyi

 Müşteri odaklılık

 Enerji verimliliği oranı

 Güler yüzlülük

Performans hedeflerinin genel örgütsel hedeflerle ilişkilendirilmelidir. Stratejik planlama kapsamında
tanımlanacak örgütsel hedefler aşağı doğru çalışan düzeyine kadar indirgenmelidir. Böylece şirketteki
tüm hedefler birbirleriyle ilişkilendirilmiş olur.
Nihayet, performans yönetim sisteminde hedeflerin gerçekleştirilmesi için makul sürelerin atanması
gerekir. Çok kısa ya da uzun süreler, çalışanın strese sokabileceği gibi gevşemesine de yol açabilir.
Pozisyonun özelliğine, örgütsel ve çevresel koşullara uygun bir sürenin saptanması gerekir.
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2.1.2. Performans Yetkinlikleri
(1) Tanımı
Yetkinlikler, geniş tanımıyla işle ilişkili bilgi, tutum, davranış ve kişilik özelliklerini kapsayan genel bir
kavramdır. Yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi çağdaş işletmecilik anlayışının bir
yansımasıdır. Günümüzde yetkinlikler çalışanların bireysel düzeyde ve takım içindeki niteliklerine ilişkin
önemli bir veri kaynağı niteliğindedir. Bu veri, insan kaynakları yönetimi tarafından sadece performans
yönetim sisteminde değil aynı zamanda eğitim, kariyer geliştirme ve işten çıkarma kararlarında da
önemli bir belirleyici konumdadır.
Performans yönetim sisteminde yetkinlik çalışanın işini yaparken sergilemesi beklenen tutum ve
davranış öğeleriyle tanımlanmaktadır. Yetkinlikleri şirkette yarışmaya dayalı rekabetçi bir örgüt kültürü
yaratmada önemli bir araç konumundadır. Çalışanlarını ana değerler (örgütsel misyon gibi) etrafında
birleştirmek isteyen şirketler için performans yetkinlikleri uygun bir altyapı sağlar. Böylece örgütsel
değerlerle performans yetkinliklerini ilişkilendirmek mümkün olabilir.
Yetkinliklerin bazı özellikler sahip olması gerekir. Öncelikle yetkinlikler gözlemlenebilir somut davranışlar
olmalıdır. Örneğin “güler yüzlülük”, “ekip üyeliği” ve “iletişim” gibi. Soyut dolayısıyla gözlemlenmesi zor
davranışlar performans yetkinliği olamaz. Örneğin “dürüstlük”, “sadakat” veya “güvenilirlik” gibi soyut
davranışların performans yönetim sisteminde yer alması isabetli değildir.
Performans yetkinlikleri belirli periyotlarla güncelleştirilmelidir. Zaman içinde performans yönetim
sistemine çalışanların benimsediği yetkinlikler yerine yenileri dâhil edilmelidir. Ayrıca değişen müşteri
beklentileri, işin kapsamı ve teknoloji yeni yetkinlikler gerektirebilir.
(2) Sistemdeki Rolü
Yetkinliklerin, performans yönetim sisteminde önemli rolleri vardır. İlk olarak, performans yetkinlikleri
çalışandan beklenen davranışları tanımlar. Örneğin bir market kasiyerleri için “güler yüzlü davranış”ı bir
performans yetkinliği olarak belirleyebilir. Böylece tüm kasiyerlerin müşterilere karşı güler yüzle hizmet
etmesi sağlanır. Bu durum, müşteri memnuniyetini geliştirir.
Öte yandan performans yetkinlikleri çalışana hangi davranışlara odaklanması gerektiğini gösterir.
Örneğin kasiyerler müşterilere karşı “güler yüzlü davranış”lar sergilemeye özen göstereceklerdir.
Çalışan zamanla bu tür olumlu davranışları içselleştirmiş olacaktır.
Performans yetkinlikleri ayrıca şirket içi eğitim programlarında çalışanlara öğretilmesi gereken bilgi ve
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davranışları tanımlamayı mümkün kılar. Örneğin kasiyerlerin eğitiminde öncelikle müşteri memnuniyeti
konulu eğitim programları gerçekleştirilecektir.
Performans yönetim sistemi dönem sonunda çalışanın yetersiz kaldığı yetkinlikleri tespit etmeyi
mümkün kılar. Bu şekilde eğitim, rotasyon veya koçluk programları ile bu yetkinliklerin geliştirilebilir.
Performans yetkinlikleri, tedarik ve seçme fonksiyonunun geliştirilmesine katkı yapar. Performans
yetkinlikleri çalışanın başarısı açısından kritik tutum ve davranışları tanımlar. Tedarik ve seçme
sürecinde bu tür yetkinliklere sahip adaylar tercih edilerek performans sisteminin kriterleri ile uyumlu
kişilerin organizasyona katılması sağlanabilir.
2.1.3. Örgütsel Vatandaşlık Kriterleri
Örgütsel vatandaşlık kriteri performans yönetim sisteminin ihtiyari ölçüm parametresidir. Bu kavram,
çalışanın görevi kapsamında olmadığı halde gönüllü olarak katılmış olduğu çeşitli örgütsel aktivitelere
ilişkin olumlu tutum ve davranışları tanımlar. Özellikle örgütsel sosyal sorumluluk ve örgütsel gönüllülük
konsepti çerçevesinde gerçekleştirilen projelere katkıda bulunan çalışanların ödüllendirilmesi ya da
katımının teşvik edilmesi maksadıyla örgütsel vatandaşlığa ilişkin kriterleri performans yönetim
sistemine dâhil edilebilmektedir.
2.2. Kriterlerin Ağırlıklandırılması
Performans yönetim sistemindeki tüm hedef ve yetkinlik kriterlerinin eş değer ölçüde önemli olduğunu
varsaymak gerekçi değildir. Bazı ölçüm kriterlerinin daha önemli olması nedeniyle sistemde bu kriterlerin
ağırlandırılması yoluna gidilebilir. Örneğin bir satış pozisyonunun satış miktarı, iade oranı, müşteri sayısı
ve görüşme sayısı gibi 4 hedefi olduğunu varsayalım. Şirket yönetimi bu hedefler arasında çalışanın
özellikle satışların artırılmasını ve iade oranının düşürülmesi hedeflerine önem vermesini isterse, bu
kriterlerin sistem içindeki ağırlığını artıracaktır. Örneğimizde satışların ve iade oranının ağırlığı %25’ten
%35’e yükseltilmiştir. Doğal olarak müşteri sayısı ve görüşme sayısı hedeflerinin sistem içindeki oransal
ağırlığı azalmıştır.
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KRİTERLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI

Pozisyon: Satış Elemanı
Eşit Ağırlıklı (%)

Ağırlıklandırılmış (%)

Satış Miktarı

25

35

İade Oranı

25

35

Yeni Müşteri Sayısı

25

20

Görüşme Sayısı

25

10

Proseslerle Yönetim

25

40

İnsan İlişkileri

25

10

İnisiyatif Alma Becerisi

25

20

Problem Çözme Becerisi

25

30

Performans Hedefleri (%70)

Performans Yetkinlikleri (%30)

Ağırlıklandırma bazı örgütsel faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, kurumsal kalite
politikasını çalışanlara benimsetmek isteyen bir şirket, “proseslerle yönetim” kriterinin sistemdeki
ağırlığını attırabilir. Benzer biçimde müşteri şikâyetlerinin yoğunlaştığı bir şirkette “problem çözme
becerisi” kriterinin sistemdeki oransal ağırlığı yükseltilebilir.
Hedef ve yetkinliklerin ağırlıklandırma derecesi üst yönetim tarafından tanımlanır. Ancak üst yönetim
genel bir çerçeve çizerek bu konuda diğer yönetsel pozisyonları yetkilendirebilir.
3. DEĞERLENDİRMECİLER
Performans yönetim sisteminde temel kural ilk amirin değerlendirmeci olmasıdır. Buna karşılık, sıralı
amirler, çalışma arkadaşları, iç ya da dış müşteriler diğer değerlendirmeciler arasında yer
alabilmektedir. Ayrıca sistemde çalışanın kendini değerlendirmesine de mutlaka yer verilmelidir.
Değerlendirmeci sayısı benimsenen kriterlere de bağlıdır. Performans hedefleri için tek bir
değerlendirmeci yeterli olacaktır. Buna karşılık, performans yetkinlikleri değerlendirmeci sayısının
arttırması daha objektif sonuçlar açısından gereklidir.
Birden fazla değerlendirmecinin olduğu sistemlerde değerlendirmecilerin puanlama ağırlıkları
farklılaştırılabilir. Böyle bir durumda ilk amirin puanlama sisteminde daha yüksek bir ağırlığı olmalıdır.
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3.1. Amir
İlk amir yani çalışanın doğrudan bağlı olduğu, onu yönlendiren ve talimat vermeye yetkili olan kişi
değerlendirmede de öncelikli ve ağırlıklı bir role sahip olur. Çalışanı yakından izleme olanağına sahip
olan ilk amirin daha objektif ve adil değerlendirme yapması beklenir. Ayrıca ilk amir değerlendirme
sonunda astına daha uygun geribildirimler verebilir ve bir sonraki dönem gelişimini gözlemleyebilir.
Buna karşılık, sadece ilk amirin puanlamasına bağlı bir sistemde değerlendirmenin (olumlu veya
olumsuz yönde) sübjektif olma riski mevcuttur. Bu soruna karşı değerlendirmeci sayısının arttırılması
yerinde olur. Bu kapsamda sıralı amirler de aynı çalışanı değerlendirme yoluna gidebilirler. Buna karşılık
sadece çalışanı performansını izleyebilme olanağına sahip yöneticiler puanlama yapabilmelidir. Ayrıca
amirlerin puanlamayı birbirlerinden bağımsız yapmaları değerlendirmenin objektifliğini artıracaktır.
3.2. Çalışma Arkadaşları
Önemli bir diğer değerlendirmeci grubu da çalışma arkadaşlarıdır. Özellikle ekip çalışması anlayışının
yaygınlaşması, bu değerlendirmeci grubunun önemini arttırmaktadır. Ayrıca, bazı iş pozisyonlarında
(pazarlama, polis, itfaiye gibi) amirin astını gözlemlediği periyotlar sınırlı düzeyde kalabilmektedir. Bu
gibi durumlarda ekip partnerlerinin değerlendirmeleri gereklidir.
Buna karşılık çalışma arkadaşlarının değerlendirmesi tarafgir olabilmektedir. Özellikle gruplaşmanın
yaşandığı ve sübjektif değer yargılarının ön plana çıktığı durumlarda bu durum daha belirgindir.
Tarafgirliği aşmak için örgüt kültürü rekabetçi bir yapıya dönüştürülmeli ve bu kültüre uygun kişileri
istihdam edilmelidir.
Bir diğer sorun, puanlanan kişinin arkadaşları üzerinde baskı kurmasıdır. Bu problemin önlenmesi,
puanlama sürecinde anonim değerlendirme ile mümkün olabilir. Örneğin, 8 kişilik bir ekipten tesadüfen
belirlenecek 3 değerlendirmeci çalışma arkadaşlarını forma kendi isimlerini yazmadan puanlayabilirler.
Böylece ekipte kimin kimi değerlendirdiği gizlenebilir.
3.3. Astlar
Ast, amirin yönetsel becerilerini (delegasyon, planlama, denetim, liderlik, problem çözme gibi) en
yakından gözlemleme olanağına sahip kişidir. Dolayısıyla değerlendirme sisteminde yer almaları son
derece doğaldır. Astların değerlendirmeci olduğu sistemler, 360 derece performans yönetim sistemine
daha fazla yaklaşmaktadır.
Bu tür değerlendirmelerde karşılaşılması olası problemler, astların objektif olmasının güçlüğü ve amirin
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açık ya da gizli baskısıdır. Bu sorunları aşmak amacıyla isimsiz değerlendirme formları doldurulabilir.
Ayrıca formların doğrudan IK birimine ulaştırılması sağlanabilir. Sonuçların diğer yöneticilerin
puanlarıyla karşılaştırmalı olarak açıklanması alınabilecek bir diğer önlemdir. Böylece, amir diğer
yöneticilere kıyasla astlarının gözünde hangi düzeyde olduğunu öğrenebilir.
Astların üstleri değerlendirmesi amirin gelişimine katkı yapması açısından önemlidir. Ancak amir
kavramının paternalist bir çerçevede algılandığı kurum kültürlerinde ast değerlendirmeleri rahatsızlık
yaratabilir. Rekabetçi kurum kültürüne geçiş bu problemi aşmada önemli bir rol oynayabilir.
3.4. Müşteriler
Müşteri odaklı insan kaynakları yönetimi yaklaşımı, çağdaş işletmecilik anlayışının bir gereğidir.
Özellikle dış müşteri ile doğrudan iletişim halinde olan ön ofis pozisyonları (kasiyer, çağrı merkezi
operatörü, resepsiyonist, güvenlik ve satış gibi) için müşteri memnuniyeti oldukça önemlidir. Bu nedenle
müşteri puanlamasına sistemde yer verilmelidir. Değerlendirme sadece dış müşterileri değil iç
müşterileri de kapsamalıdır.
Bu tür değerlendirmelerde karşılaşacak en temel problem müşterinin ilgisizliği olabilir. Bu sorunu aşmak
için değerlendirme formu dolduran müşterilere çeşitli hediyeler verilebilir. Ayrıca çok sayıda müşteriden
geribildirim alındığında değerlendirme daha objektif olmaktadır.
3.5. Kişisel Değerlendirme
Çalışana başarısı konusunda görüşlerini ifade etme olanağının sağlanması performans yönetim
sisteminin geliştirilmesine katkı sağlar. Bu tür değerlendirmelerin tarafgir olması beklenebilir. Ancak
özellikle beklenen performans düzeyine ulaşamayan çalışanların başarısını etkileyen faktörleri izah
etmesi önemlidir. İşletme yönetimi sonraki dönemde bu faktörleri dikkate almalıdır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Performans Yönetim Sistemi (I)” dersi kapsamında performans ve performans yönetimi
kavramları, performans kriterleri ve performans değerlendirmecileri konuları öğrenilmiştir. Bu çerçevede
ilk bölümde performans kavramları ile performans yönetim sisteminin bireysel ve örgütsel açıdan
sonuçları tartışılmıştır. İkinci bölümde, performans kriterleri-performans hedefleri ve performans
yetkinlikleri-tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde ise, performans değerlendirmecileri açıklanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Performans yönetim sistemi bir organizasyondaki her iş pozisyonu için uygun mudur?
Hangi iş pozisyonlarını değerlendirme sistemine dâhil etmek daha güçtür?
2. Bireysel ve ekipsel hedefler organizasyonun hedefleriyle nasıl ilişkilendirilebilir?
3. Yetkinliklerin örgütsel kültürün geliştirilmesine katkısı nasıl sağlanabilir?
4. 360 derece performans yönetim sistemlerine nasıl geçilebilir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi başarıyı tanımlamak için kullanılan Fransızca kökenli bir kavramdır?
(a) Kriter
(b) Performans
(c) Performans yetkinlikleri
(d) Performans geliştirme
(e) Performans hedefleri
(2) Hangisi performans yönetim sisteminde çalışanın başarısını ölçmek için kullanılan
standartları ifade eder?
(a) Kriter
(b) Performans
(c) Performans yetkinlikleri
(d) Performans geliştirme
(e) Performans hedefleri
(3) Hangisi amacı çalışanın üretkenliğini ölçen parametreler yaratmak olan kriterlerdir?
(a) Yeterlilik
(b) Ölçüm
(c) Yetkinlikler
(d) Performans
(e) Hedefler
(4) Hangisi iş güvencesi hükümlerini düzenleyen İş Kanunu maddeleridir?
(a) 14-17
(b) 32-35
(c) 18-21
(d) 71-74
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(e) 3-7
(5) Hangisi işyerinde ayrımcılığı yasaklayan İş Kanunu maddesidir?
(a) 5
(b) 3
(c) 9
(d) 8
(e) 10
(6) Hangi ülkede milattan önceki dönemlerde performans nitelikli bazı mekanizmalara
rastlanmaktadır?
(a) ABD
(b) Japonya
(c) Almanya
(d) Çin
(e) İngiltere
(7) Hangisi işyerinde özel yaşama müdahaleyi düzenleyen İş Kanunu maddesidir?
(a) 67
(b) 72
(c) 70
(d) 87
(e) 75
(8) Hangisi insan kaynakları yönetiminde çalışanın başarısını tanımlamada kullanılan kavramdır?
(a) Kriter
(b) Performans
(c) Yetkinlik
(d) Yeterlilik
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(e) Beceri
(9) Hangisi performans yönetim sistemiyle ilişkili bir fonksiyon değildir?
(a) İşe alma
(b) Denetim
(c) Eğitim
(d) Kariyer yönetimi
(e) Ücret
(10) Hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında ön plana çıkan kişisel özellikleri esas alan
değerlendirme sistemidir?
(a) Personel yönetimi
(b) Kıdem
(c) Kariyer
(d) Performans
(e) Liyakat
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8. ÜNİTE:
PERFORMANS
YÖNETİM SİSTEMİ (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Performans yönetim sisteminde tarafların rollerini tanımlayacağız.
(2) Değerlendirme aşamalarını öğreneceğiz.
(3) Değerlendirme sürecinde yapılan hataları analiz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Performans yönetim sisteminin sorumlulukları nelerdir? IK biriminin bu süreçteki rolü
nelerdir?
(2) Günümüzde hedefleme yaklaşımı daha çok hangi sektörlerde performans yönetim
sistemi olarak kullanılmaktadır?
(3) Performans puanlama sürecinde yaygın olarak hangi hatalar yapılmaktadır? Bu
hatalar nasıl engellenebilir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Performans yönetim sisteminin
Performans

sorumluluklarını, değerlendirme

Yönetim Sistemi (II) yöntemlerini

ve

açıklamalar

örneklerle

konunun

puanlama

aşamasında yapılan hataları
öğrenmek.

Metinler,

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Süreç
 Performans
 Performans yönetimi
 Puanlama
 Puanlama hataları
 Değerlendirme yöntemi
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Performans yönetim sistemi, insan kaynakları yönetiminin en teknik ve karmaşık fonksiyonlarından
biridir. Hem sistemin kurgulanması hem de yürütülmesi daha donanımlı bir IK birimi gerektirmektedir.
1. ROLLER ve SORUMLULUKLAR
Gerek performans yönetim sisteminin kurulması aşamasında gerekse sistemin işletilmesi sürecinde
hem IK biriminin hem de diğer birim yöneticilerinin rol ve sorumlulukları mevcuttur. Bu süreçte
çalışanların da sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır.
1.1. IK Birimi
IK birimi, şirkette, kurulması, sistemin etkin bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesinden birinci derecede
sorumlu birimdir. Örgütteki herkesin aktif ve duyarlı bir şekilde uygulama çabası performans yönetim
sisteminin başarısı açısından önemlidir. IK birimi, diğer birimleri bu yönde bilinçlendirerek, katkı ve
desteklerini harekete geçiren bir işlev görmelidir.
Sistemin oluşturulması aşamasında IK birimi öncelikle iş analizlerini gerçekleştirilmelidir. Daha sonra iş
analizi verilerine dayalı olarak performans hedefleri ve yetkinlikleri tanımlanmalıdır. Ayrıca,
değerlendirmecileri saptamak, eğitmek ve ödüllendirme mekanizmalarını tanımlamak gibi diğer
sorumluluklar da İK birimi tarafından yerine getirilmelidir. Sistemin işletilmesinde ise, IK biriminin görevi,
koordinasyonu sağlamaktır. Değerlendirmelerin zamanında ve ciddi biçimde yapılması, beklenen
performans düzeyine ulaşamayan çalışanların eğitilmesi ve performans yönetim sisteminin iyileştirilmesi
gibi koordinasyon rolleri ön plana çıkmaktadır.
1.2. Diğer Yöneticiler
Performans yönetim sisteminin başarısı her düzeydeki yöneticinin IK biriminin çabalarına aktif destek
vermesine bağlıdır. Özellikle sistemin kurulma aşamasında, hedef ve yetkinliklerin doğru şekilde
saptanması oldukça önemlidir. Uygun kriterlerin tanımlanmasında diğer yöneticilerin rolü oldukça
önemlidir.
Değerlendirme periyodunda ise, yöneticilerin dönem içinde astları ile ilgili kayıt tutmaları, bunları
puanlama yaparken dikkate almaları ve değerlendirme hatalarından kaçınmaları gerekir. Keyfi ve
tarafgir değerlendirmelerin sistemin başarısını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır. Beklenen
performans düzeyine ulaşamayan çalışanların geliştirilmesi yöneticilerin diğer sorumlulukları arasında
yer almaktadır.
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1.3. Çalışanlar
Değerlendirilen konumunda çalışanın sistemde inaktif bir role sahip olduğunu düşünmek gerçekçi
değildir. Performans yönetim sisteminin başarısı sadece yönetsel rollerin yerine getirilmesine bağlı
değildir. Çalışanların göstereceği tutum ve davranışların sistemden beklentilerin karşılanması açısından
oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.
Çalışandan beklenen öncelikli rol, sistemin önemini kavraması ve buna uygun bir davranış
sergilemesidir. Örneğin, hedeflerin ve yetkinliklerin tanımlanması sürecinde çalışan görüşlerini ifade
etmelidir. Değerlendirme sonrasında beklenilen performans düzeyine ulaşamadığı hedef ve
yetkinliklerini geliştirmeye çaba göstermelidir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Performans: Biri işin veya görevin gerçekleştirilmesiyle ilgili bireysel veya ekipsel başarıdır.
Performans yönetim sistemi: Değerlendirme, ödüllendirme ve geliştirme sistemlerini ilişkilendiren
bütüncül bir yaklaşımdır.
Değerlendirme yöntemi: Çalışanın performansının ölçülmesinde kullanılan yaklaşımdır.
2. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Değerlendirme yöntemleri göreceli ve mutlak olmak üzere iki genel grupta toplanabilir. Göreceli
değerlendirme yöntemleri arasında sıralama, ikili karşılaştırma ve zorunlu dağılım ölçekleri yer
almaktadır. Mutlak değerlendirme yöntemleri ise, davranışsal kontrol kartı, davranışsal gözlem skalaları,
grafiksel ölçüm skalaları ve ağırlıklandırılmış kontrol listesidir.
2.1. Göreceli Değerlendirme Yöntemleri
2.1.1. Sıralama Yöntemi
Basit bir değerlendirme sistemi olan sıralama yönetiminde değerlendirmeci, grubu en başarılı olandan
en az başarılı olana doğru sıralar. Bu süreçte, değerlendirmeci, sıralama kriterini kendisi belirler ve bu
kriter genellikle önceden ilan edilmez.
2.1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi
Kıyaslama esasına dayanan ikili karşılaştırma yönetimi, basit sıralama yöntemine göre daha rasyonel
bir yaklaşımdır. Her çalışanın başarısı şirkete katkısına göre diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçülür.
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Buna karşılık ikili karşılaştırma yönteminin etkiliği tartışmalıdır. Çünkü bu yöntemde değerlendirme kriteri
olarak işle ilgili tutum veya davranışlar (yetkinlikler) kullanılmaz. Değerlendirme sürecinde iş kalitesi
veya yaratıcılık gibi bazı genel kriterler tercih edilir.
İKİLİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ: ÖRNEK

A
Art
A
Art
B
Maria
C
Chuck
D
+
Diane
E
+
J os e
Açıklamalar:

İş Kalitesi Kriteri
Puanlama
B
C
Maria Chuck
+

D
Diane

E
J os e

+

-

-

-

-

-

+

-

+
+

-

+

+

+
-

A
Art
A
Art
B
Maria
C
Chuck
D
Diane
E
J os e

Yaratıcılık Kriteri
Puanlama
B
C
Maria Chuck
-

+

D
Diane

E
J os e

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

(1) + işareti, çalışanın karşılaştırılan kişiden daha iyi bir performansa düzeyine sahip olduğunu simgelemektedir.
(2) - işareti, karşılaştırılan kişiden daha kötü performansa düzeyine oluğunu sahip olduğunu simgelemektedir.
(3) Her sütundaki + değerler toplanarak, en yüksek puana ulaşan çalışan belirlenir.
Örnekte “İş Kalitesi” kriteri açısından Maria, “Yaratıcılık” kriteri açısından ise, Art en iyi çalışan konumundadır
(Dessler, 2004).

2.1.3. Zorunlu Dağılım Yöntemi
Zorunlu dağılım, performans değerlendirme sisteminde sonuçların belirli bir skalada (genellikle 5’li)
dağıtılmasını ifade eder. Dağılım sonucunda ortaya çıkan biçimsel yapı nedeniyle uygulamada bu
sistem çan eğrisi yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemde değerlendirilen grup puanlarına göre
beş farklı gruba dağıtılmaktadır.
Dağılımda genelde alt veya üst başarı limiti belirlenmemektedir. Dolayısıyla kaç olursa olsun en yüksek
puanı alan grubun %10’u, “çok başarılı”, en düşük puanı alan %10’u da, “yetersiz” sayılmaktadır.
Grubun %80’i ise, bu iki ekstrem nokta arasında “başarılı”, “yeterli” ve “başarısız” olarak
sınıflandırılmaktadır. Buna karşılık, dağılım için bir alt veya üst başarı limiti koymak da mümkündür.
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Zorunlu dağılım sistemi oldukça homojen büyük gruplar söz konusu olduğunda daha etkili bir şekilde
çalışmaktadır. Çalışanların göreceli başarısını ölçen bu değerlendirme metodu, çalışanlar arasında
rekabeti geliştirmede oldukça etkilidir. Buna karşılık, sistemin en temel sorunu her değerlendirme
döneminde göreceli olarak başarısız sayılacak bir grubu tanımlamasıdır. Bu durum, çalışanlar arasında
gerginliklere yol açmakta ve değerlendirmecilere dönük baskıları arttırmaktadır. Özellikle başarısızlığın
ağır yaptırımlara (işten çıkarma gibi) bağlandığı durumlarda çalışanlar ve yöneticiler üzerindeki stres
artmaktadır.
2.2. Mutlak Değerlendirme Yöntemleri
2.2.1. Davranışsal Kontrol Kartı
Bu yöntem, değerlendirmecinin bir pozisyonun işle ilgili tutum ve davranışlarını tanımlayan çeşitli
önermeleri bir skalada puanlaması esasına dayanmaktadır. Kontrol kartında çalışanın olumlu veya
olumsuz performansını örnekleyen spesifik önermeler yer alır. Değerlendirmeci bu önermeleri “her
zaman”, “sıklıkla”, “genellikle”, “nadiren” ve “hiçbir zaman” gibi seçeneklerin yer aldığı bir puanlama
skalasında değerlendirir. Sadece olumlu önermelerden oluşan formda seçenekler ağırlıklandırılarak
(örneğin “her zaman” 5, “hiçbir zaman” 1 puan gibi) yönteme sayısal bir nitelik kazandırılabilir.
Davranışsal kontrol kartı, net ve anlaşılabilir önermelerin tanımlandığı durumlarda geliştirilmesi ve
uygulanması pratik bir yöntemdir. Yöntem, bir pozisyonun birbirinden bağımsız görevlerini
değerlendirmede etkilidir. Buna karşılık, yöntemin alt pozisyonlar (örneğin depo işçisi, gece bekçisi gibi)
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için tercih edilmesi daha uygun olur.
2.2.2. Grafiksel Değerlendirme Ölçeği
Grafiksel değerlendirme ölçeği, en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. İşle ilgili bir dizi ifadenin ve
bunlara ilişkin performans aralıklarının tanımlandığı grafiksel değerlendirme ölçeği, çalışanın başarısının
bu kriterler açından puanlanması amacıyla kullanılır.
Ölçek, kolay uygulanabilmesi ve zaman tasarrufu sağlaması açısından tercih edilmektedir. Buna
karşılık, soyut (güvenirlilik, sadakat, dürüstlük gibi) yetkinleri barındırması nedeniyle çeşitli eleştirilere
konu olmaktadır. Grafiksel değerlendirme ölçeği farklı biçimlerde uygulanabilmektedir.
(1) Davranışsal Beklenti Skalaları (Behaviorally Anchored Rating Scales-BARS)
Davranışsal beklenti skalaları işle ilgili gözlemlenebilir ve ölçümlenebilir tutum ve davranışları içeren bir
değerlendirme yönetimidir. Performans değerlendirme formunda tanımlanan her skala iş performansının
bir boyutunu ölçmektedir (Hendrikson, 1995).
DAVRANIŞSAL BEKLENTİ SKALALARI (BARS): ÖRNEK BİR FORM
Değerlendirilen Pozisyon: Satış Sorumlusu
9__Yeni satış personelinin gelişmesine yeteri zaman ayırması ve böylece onların

departmanın en iyi satış personeli arasına yer almasına çaba göstermesi beklenir.
8__Satış personeline güven vermesi ve bazı önemli işleri onlara delege ederek
sorumluluk kazanma duygusu yaratması beklenir.
7__ Personeli ile programlanmış haftalık eğitim toplantılarını hiçbir zaman ihmal
etmesi beklenmez.
6__Ekibine nezaket ve saygı göstermesi beklenir.
5__Ekibine, her koşulda, müşteri önceliği ilkesini hatırlatması beklenir.
4__Ekibi önünde şirketin prensiplerini eleştirmesi ve böylece personeline kötü örnek

olması beklenir.
3__Personeli hasta olduğunu ifade etse bile, her koşulda işe gelmesi talimatını

vermesi beklenir.
2__ Memnun olmadığı takdirde eski departmanına geri döneceğine ilişkin astlarına
verdiği sözü tutmaması beklenir.
1__Şirket

politikasına

aykırı

olduğunu

bilse

bile

ekibine

ücretleri

satışlarla

ilişkilendireceği sözünü vermesi beklenir.
(Millar,1988).

Davranışsal beklenti skalaları, aşamalı bir yöntemle geliştirilmektedir. Öncelikle, kritik olayların
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belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu tür olaylar işle ilgili uygun olan veya olmayan davranışları
tanımlayan ifadelere dönüştürülür. Bir sonraki aşamada, tanımlanan davranışların iş performansını
hangi ölçüde yansıttığı test edilir. Bu amaçla, bir değerlendirme kurulunun oluşturulması uygun olur.
Dördüncü aşama ölçeklendirme çalışmalarını kapsar. Sayısal bir ölçeklendirme kullanılarak tanımlanmış
davranışlar etkin olandan etkin olmayana doğru puanlandırılır. Son olarak, her bir davranış için altı veya
yedi alt davranış boyutu tanımlanır (Rodgers, 1997).
(2) Davranışsal Gözlem Skalaları
“Davranışsal Gözlem Skalaları” (Behavioral Observation Scales-BOS)1979 yılında Latham, Fay ve
Saari tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, davranışsal beklenti skalalarına benzer biçimde, kritik olayları
esas alarak işle ilgili spesifik davranışlara odaklanmakta ve çalışanın bu tür davranışları sergileme
sıklığı ölçülmektedir. Skalalarda yer alan kritik olaylar geçmişteki deneyimlerden hareketle
tanımlanmaktadır (Hendrikson, 1995). İş performansını yansıttığı varsayılan kritik olaylar, çeşitli iş
kategorileri kapsamında sınıflandırılmakta, daha sonra bu kategorilerde yer alan davranışlar çalışanın
performansını ölçecek şekilde genellikle 5’li (nadiren 7’li) bir skalada puanlanmaktadır.
DAVRANIŞSAL GÖZLEM SKALALARI (ÖRNEK BİR FORM)

Kriter:

1

Değişime Karşı Direnci

(Hemen hiçbir

Aşma Becerisi

zaman)

Astlarına değişimi detaylı bir şekilde anlatır
Değişimin neden gerekli olduğunu açıklar
Değişimin çalışanları nasıl etkileyeceğini açıklar
(Wahnee, 2005)

5
2

3

4

(Hemen her
zaman)
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3. PUANLAMA SÜRECİ
3.1. Performans Dönemi
Performans dönemi atanan hedeflerin ve tanımlanan yetkinliklerin gerçekleştirilme süresini ifade eder.
İdeal performans dönemi 1 yıldır. Genellikle 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta tamamlanır. Ancak bazı
sektörlerde (eğitim ve turizm gibi) yıl 1 Ocak’ta başlamaz. Bu sektörlerde performans döneminin
başlangıç ve bitiş tarihleri farklı olacaktır. Örneğin eğitim sektöründe 1 Eylül ve turizm sektöründe 1 Mart
dönem başlangıcı olabilir.
Öte yandan her sektörlerde aktif dönem 1 yıl sürmeye bilir. Örneğin eğitim sektöründe aktif dönem
çoğunlukla 10 ayla sınırlıdır. Turizm sektöründe bu süre 8 aya kadar düşebilmektedir. Aynı durum tarım
işletmeleri için de geçerlidir. Dolayısıyla bu tür sektörlerde performans dönemi 1 yıldan daha kısa süreli
bir periyodu kapsamalıdır.
3.2. Değerlendirme Sıklığı
Değerlendirme sıklığı, performans döneminde yapılacak puanlama sayısını ifade eder. Yılda iki kez
puanlama genel kabul görmektedir. Dolayısıyla yılın ortasında ilk 6 aylık, yılsonunda ise, ikinci 6 aylık
dönem puanlanabilir. Daha sonra bu iki puanın ortalaması alınarak performans dönem puanı
hesaplanabilir.
3.2. Değerlendirme Formları
Performans değerlendirme sistemi çok sayıda form gerektirebilir. Her şirket için genel geçer bir form
biçiminden söz edilemez. Önemli olan kullanışlı, pratik ve hem çalışanın hem de değerlendirmeci
konumunda olan kişilerin kolaylıkla anlayabileceği form veya formlar geliştirmektir. Bu nedenle formların
görünümü cezp edici olmalı, renkli bir
formatta

hazırlanmasına

özen

Formdaki

tü m

gösterilmelidir.
değerlendirme

bölümleri

için

yeterli

açıklama yapılmalıdır.
Farklı çalışan grupları (mavi yakalı- beyaz
yakalı çalışan, ast-yönetici sınıfı gibi) için
ayrı

formların

dizayn

edilmesi

gerekiyorsa, bunların özellikle görsel
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(renk dizaynı, yazı karakteri vb.) açıdan farklılaştırılması uygun olur. Performans değerlendirme
formlarının elektronik ortama aktarılması değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.
3.3. Görüşme Yöntemi ve Hataları
3.3.1. Puanlama Yöntemi
Performans yönetim sisteminde puanlama amir ve ast arasında karşılıklı görüşme ile yapılır. Görüşme,
çalışanın performans dönemindeki başarısına ilişkin bir tür geribildirimdir. Geribildirim, çalışana
performans hedeflerini hangi ölçüde gerçekleştiğini göstermeyi amaçlar. Ayrıca görüşmede amir
astından sergilemesini istediği veya istemediği tutum ve davranışları da izah etmelidir. Dolayısıyla
performans görüşmeleri sadece bir puanlama değil aynı zamanda önemli geribildirim sürecidir (Petosa,
2001).
Performans görüşmesi ciddi, tutarlı ve profesyonel bir tarzda gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla,
görüşmelerin önceden duyurulan bir takvime göre yapılması ve her ast için özel bir görüşme süresi
atanmalıdır. Görüşmede, amirin suçlayıcı çalışanın ise, savunmacı bir dilden kaçınması gerekir. Her iki
taraf için de yapıcı bir tutum sergilemek görüşmenin etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca hem amir hem de
çalışan hazırlıklı gelmelidir. Performans kayıtları, hedeflerin sonuçları, önceki dönemin puanları gibi
dokümanlar daha yapıcı bir görüşme için gerekli belgelerdir.
Taraflar kendilerini toplantının psikolojik ortamına da hazırlamalıdır. Kazan-kazan yaklaşımı görüşmede
benimsenmesi gereken temel strateji olmalıdır. Görüşmede amir öncelikle çalışanın başarılı ve yeterli
gördüğü performans verilerini ön plana çıkarmalıdır. Bu aşamada taktir edici bir dil kullanımı önemlidir.
İkinci aşamada başarısız performans sonuçları değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede yapıcı bir üslup
daha uygun olacaktır. Başarısız performans boyutları için tamamlayıcı ve geliştirici bir programı
çalışanın bir sonraki performans dönemine hazırlanmasını destekleyecektir.
3.3.2. Değerlendirme Hataları
Puanlama sürecinde değerlendirmecinin çeşitli nedenlerle bazı hatalar yapması olasıdır. En temel
gerekçe yöneticinin yeterli veriye sahip olmamasıdır. Özellikle, performans döneminde amirinin astlarını
yeterince izlemediği durumlarda değerlendirme hataları daha sıklıkla yapılmaktadır. Performans yönetim
sisteminin

geçerliliği

ve

güvenilirliğini

olumsuz

yönde

değerlendirmeciler hatalara karşı uyarılmalı ve eğitmelidir.

etkileme

potansiyeli

olduğundan,
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Sıklıkla yapılan değerlendirme hatalar arasında halo (veya hale) etkisi, kontrast, stereotip, ortalama
eğilim etkisi ve yakın zaman etkisi gibi hatalar ön plana çıkmaktadır.
Halo etkisi, sadece bazı performans kriterlerine dayalı bir puanlama yapılmasından kaynaklanır.
Değerlendirmeci puanlama sürecinde çalışanın kötü performans gösterdiği kriterleri gözardı etmeyi
tercih eder. Sonuçta çalışan hak ettiğinden daha yüksek bir puan alır.
Kontrast, değerlendirmecinin bir astını başka bir astıyla kıyaslayarak puanlamasından kaynaklanan
değerlendirme hatasıdır. Bu kıyaslamanın hatalı sonuçlar vermesi mümkündür. Vasat düzeyde başarılı
olan bir çalışan kötü performans sergileyen bir başkasıyla kıyaslandığında olduğundan daha iyi
görünebilir. Değerlendirmeci her astını kendi hedefler ve yetkinlikleri çerçevesinde ve diğer astlarla
kıyaslamadan puanlamalıdır.
Benzer bir diğer değerlendirme hatası ise, stereotip etkisidir. Değerlendirme sürecinde amirin
sorumluluğu astlarını performans yönetim sisteminin beklentisine göre puanlamasıdır. Oysa stereotip
etkisi yöneticinin astını kafasında oluşturmuş olduğu ideal performans düzeyine göre puanlamasına yol
açar. Dolayısıyla çalışan hak ettiğinden farklı bir puana sahip olur.
Ortalama eğilim etkisinde ise, değerlendirmeci tüm astlarını belirli bir puan (örneğin 3-4 gibi) aralığında
değerlendirmektedir. Başarı ve başarısız ayırımının dikkate alınmadığı bu yaklaşımda, yönetici astlarına
karşı “şirin görünme” kaygısıyla hareket etmektedir. Ancak, yöneticinin bu davranışı performans yönetim
sisteminin rekabetçi boyutunu olumsuz etkilemek ve çalışanlar arasında hakkaniyeti zedelemektedir.
Yakın zaman etkisi ise, değerlendirmecinin sadece yakın zamanda meydana gelen olumlu veya
olumsuz tutum ve davranışları dikkate almasını tanımlar. Puanlama dönemine doğru birçok çalışan
daha pozitif performans sergileme çabası içindedir. Sadece bu döneme göre astlarını puanlayan bir
yönetici yakın zaman etkisinde kalmış olur. Olması gereken tüm yılı dikkate alarak puanlama
yapmasıdır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Performans Yönetim Sistemi (II)” dersi kapsamında performans yönetim süreci, sürece
ilişkin roller ve sorumluluklar, değerlendirme yöntemleri ve puanlama süreci öğrenilmiştir. Bu çerçevede
ilk bölümde performans yönetim sürecinde IK birimi, yöneticiler ve çalışanın rolleri ve sorumlulukları
açıklanmıştır. İkinci bölümde, performans değerlendirme yöntemleri göreceli ve mutlak değerlendirme
yöntemleri olarak tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, puanlama süreci, puanlama yöntemi ve puanlama
hataları tanımlanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Toplumsal kültürümüz performans değerlendirmeye ne ölçüde yatkındır? Yarışma
kültürü ülkemizde ne kadar gelişmiştir?
2. Hedeflere dayalı performans sisteminin organizasyon ve çalışan açısından yarattığı
olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
3. Puanlamada yapılan hatalar ölçümlenebilir mi? Bu konuda hangi araçlar kullanılabilir?
4. Performans değerlendirme sistemi ile işletmenin yer aldığı sektör arasında bir bağ
kurulabilir mi? Örneğin eğitim sektöründe hangi sistemi uygulamak daha uygundur?
5. Ulusal ve uluslararası şirketler arasında performans değerlendirme kültürü açısından
ne tür farklılıklar gözlenmektedir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi basit sıralama yöntemine göre daha rasyonel bir performans yönetim sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Davranışsal Gözlem Skalaları
(2) Hangisi işle ilgili bir dizi niteliğin ve bunlara ilişkin performans aralıklarının tanımlandığı
değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
(3) Hangisi performans değerlendirme sistemi sonuçlarının belirli bir skalada dağıtıldığı
değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
(4) Hangisi kıyaslama esasına dayanan değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
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(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
(5) Hangisi sıralama kriterini değerlendirmecinin belirlediği performans yönetim sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
(6) Hangisi basit sıralama yöntemine göre daha rasyonel bir değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Davranışsal beklenti skalaları
(7) Hangisi homojen olan büyük gruplarda daha etkili şekilde uygulanan değerlendirme
sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Davranışsal beklenti skalaları
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(8) Hangisi sistemin etkin bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu
birimdir?
(a) Üst yönetim
(b) IK birimi
(c) Planlama
(d) Muhasebe
(e) Denetim
(9) Hangisi kolay uygulanabilmesi ve zaman tasarrufu sağlaması açısından tercih edilen
değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
(10) Hangisi dağılım sonucunda ortaya çıkan biçimsel yapı nedeniyle çan eğrisi yöntemi olarak
bilinen değerlendirme sistemidir?
(a) Grafiksel değerlendirme ölçeği
(b) Zorunlu dağılım
(c) İkili karşılaştırma
(d) Davranışsal kontrol kartı
(e) Sıralama
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9. ÜNİTE:
EĞİTİM ve GELİŞTİRME (I)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Eğitim ve eğitim sürecinin yönetimini tanımlayacağız.
(2) Eğitim sürecinin aşamalarını açıklayacağız.
(3) Eğitim ihtiyacının analiz yöntemlerini öğreneceğiz.
(4) Eğitim programlarının nasıl değerlendirildiğini tartışacağız.
(5) Eğitim maliyetinin öğelerini ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Eğitim ile verimlilik arasında bir ilişki kurulabilir mi ?
(2) Toplumsal eğitim düzeyi ile ekonomik gelişme arasında nasıl bir ilişki vardır?
(3) Türkiye’de şirketler ve çalışanlar eğitime yeterince değer vermekte midir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Eğitim, eğitim süreci, eğitim
Eğitim ve Geliştirme
(I )

yönetimi,
kavramlarını

ihtiyaç

analizi

tanımlamak,

eğitim sürecinin aşamalarını
öğrenmek.

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konunun

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Eğitim
 Eğitim yönetimi
 Eğitim süreci
 İhtiyaç
 Hedef
 Maliyet
 Değerlendirme
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Günümüzde eğitim rekabet üstünlüğü sağlamak, kalite yönetimini etkinleştirmek, müşteri memnuniyetini
geliştirmek, çalışanlar arasında sosyalleşmeyi sağlamak ve yüksek performans düzeyi ulaşmak gibi
nedenlerle giderek stratejik bir değer kazanmaktadır.
Eğitim, insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemektedir. Eğitimli insan kaynağı daha
kolay ve daha iyi koşullarda iş bulma imkânına sahip olurken, çalışanının gelişimine destek veren
işletmeler, yetkin işgücü tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Ayrıca eğitim, performans ve ücret
arasında güçlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Nihayet, eğitimli insan kaynağı işletmenin kariyer
planlarında öncelikli olarak dikkate aldığı gruptur.
1. EĞİTİM ve EĞİTİM SÜRECİNİN YÖNETİMİ
1.1. TANIMI ve EĞİTİMİN ÖNEMİ
Eğitim, insan kaynağına bilgi, yetkinlik ve beceri kazandırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. İş
eğitiminin temel amacı, insan kaynağına yeni nitelikler kazandırarak bireysel ve örgütsel performansın
olumlu yönde gelişimini teşvik etmektir. Eğitim aynı zamanda çalışanın örgüte uyumunu hızlandıran bir
role sahiptir. Özellikle oryantasyon döneminde verilen eğitimler, çalışanın işe ve işyerine uyumunu
hızlandırmaktadır. Eğitim, ayrıca işgücünden daha fazla yararlanılmasını sağlar. Eğitim yoluyla
geliştirilen beceriler, çalışanın performansını ve üretkenliğini destekler.
Eğitimin çalışan açısından da birçok olumlu yönü olduğu açıktır. Sözgelimi eğitim yoluyla beceri profili
gelişen çalışanın değeri de yükselmektedir. Bunun çalışanın gelecekteki kariyerine büyük katkısı
olmaktadır. Eğitim programları ayrıca çalışanlar arasında sosyalleşmeyi geliştirmektedir. Eğitim
programı sürecinde farklı birimlerden gelen çalışanlar tanışma ve kaynaşma olanağı bulmaktadırlar.
Sosyalleşmenin verimlilik üzerinde olumlu yönde etkiler yarattığı göz ardı edilemez. Özellikle şirket
dışında yapılan eğitimlerin bir diğer fonksiyonu çalışanda yarattığı ödüllendirme duygusudur. Bu algının
çalışanın örgütsel sadakatini ve verimliliğini pozitif yönde etkilediği unutulmamalıdır.
1.2. EĞİTİM SÜRECİNİN YÖNETİMİ
1.2.1.Tanımı ve Kapsamı
Eğitim sürecinin yönetimi, örgütsel eğitim ihtiyacının tanımlanmasını, eğitim programlarının
planlanmasını, uygulamaya geçirilmesini ve eğitim sonuçlarının analizini kapsayan aşamaları
tanımlamaktadır. Çalışanların becerilerinden maksimum düzeyde yararlanmada eğitim en önemli
araçtır. Ancak eğitim fonksiyonunun bu amaca katkıda bulunabilmesi sürecin örgütsel hedeflerle uyumlu
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ve sonuç odaklı bir perspektifte yönetilmesine bağlıdır. Eğitim sürecinin yönetimi, eğitim programlarının
etkinlik ve verimlilik ilkeleri zemininde planlanmasını ve sonuçlandırılmasını amaçlar.
Eğitim süreci yönetiminin öncelikli hedefi, örgütün stratejik hedefleriyle ilişkilendirilmiş eğitim programları
oluşturmaktır. Eğitim programları aynı zamanda insan kaynağının kurumsal sadakatini güçlendirmeyi
sağlayacak bir çerçevede kurgulanmalıdır. Böylece hem kurumsal hedefler hem de çalışanların
beklentileri senkronize edilebilir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Eğitim: İnsan kaynağına bilgi, yetkinlik ve beceri kazandırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.
Eğitim yönetimi: Eğitim ihtiyacının tanımlanmasını, eğitim programlarının planlanmasını, uygulamaya
geçirilmesini ve eğitim sonuçlarının analizini kapsayan aşamaların bütünüdür.
Eğitim ihtiyacı: Çalışanın işle ilgili bilgi, tutum veya davranışlarındaki yetersizlik veya eksikliktir.

Eğitim ve geliştirme, IK biriminin bir alt fonksiyonudur. Son yıllarda şirketler eğitim sürecini büyük ölçüde
dışsal kaynak yoluyla profesyonel şirketlere devretmeye yönelmiş olsa da, bu fonksiyon çeşitli
biçimlerde uygulamaya geçirilebilmektedir. İşgücü devrinin görece daha düşük ve eğitim süreçlerinin
dönemsel nitelikli olduğu şirketlerde eğitim fonksiyonu IK birimi tarafından yürütülmektedir. Bazı
şirketlerde ise, eğitim süreci ayrı bir iş pozisyonu ya da şirketin büyüklüğüne göre ayrı bir birim (şeflik
gibi) tarafından yönetilmektedir. Marketler, mağazalar, çağrı merkezleri gibi çoğunlukla deneyimsiz
kişilerin işe alındığı şirketlerde oryantasyon önemlidir. Bu tür şirketlerde eğitim fonksiyonu sürekli aktif
haldedir.
Şirket içi eğitimin çok önemli olduğu uluslararası bazı şirketlerde ise, eğitim fonksiyonu ayrı bir müdürlük
(THY olduğu gibi) tarafından yönetilebilmektedir. Bu tür şirketlerde yasalar çalışanların belirli
periyotlarda eğitimden geçirilmesi zorunlu kılmaktadır. Örneğin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çok
tehlikeli işyerlerinde çalışanların her yıl en az 16 saatlik eğitim programına tabi tutulmasını
gerektirmektedir.
1.2.2. Roller ve Sorumluluklar
Eğitim fonksiyonunun etkinliği sadece IK biriminin çabalarına endekslenemez. Eğitimden beklenen
sonuçların elde edilmesi diğer birimlerin aktif desteğine ve çalışanların pozitif tutumuna da bağlıdır.
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(1) IK Birimi
Eğitim fonksiyonu öncelikli olarak IK biriminin sorumluluğundadır. Buna karşılık, diğer birimlerin ve
çalışanların katkı ve desteği olmadan sürecin etkinliği sağlanamaz. Bu katkı ve desteği sağlamak için IK
biriminin yönlendirici ve koordine edici rolü ön plana çıkarılmalıdır.
Eğitim sürecinde IK biriminin öncelikli sorumluluğu eğitim ihtiyacını belirlemektir. Eğitim sürecinin
başarısını büyük ölçüde bu aşamadaki etkinliğe bağlıdır. Bu nedenle ihtiyaç analizi diğer birimlerin ve
çalışanların aktif katılımı ile gerçekleştirilmelidir.
IK birimi ayrıca ihtiyaca uygun eğitim programları geliştirmek ve bu programlara uygun nitelikteki
eğitmenleri belirlemekle sorumludur. Uygulama aşamasında ise, eğitim yerinin seçilmesi, eğitimin
çalışanlara duyurulması ve sekretarya hizmetleri IK birimi tarafından gerçekleştirilir. Eğitim programı
tamamladıktan sonra eğitimin başarısını ölçmek IK biriminin görevidir.
(2) Diğer Yöneticiler
Eğitim fonksiyonunun her aşamasında diğer birimlerin katkısı sürecin başarısı açısından oldukça
önemlidir. Örneğin ihtiyaç analizi öncelikle birim yöneticisinin sağlayacağı geribildirimlerle belirlenebilir.
Astının performansından sorumlu olan amir, aynı zamanda astının yetersiz olduğu becerileri de tespit
edebilmelidir. Eksiklik ve yetersizliklerin IK birimi ile doğru şekilde paylaşılması ihtiyacın gerçekçi şekilde
belirlenmesi sağlar.
Eğitim programının gerçekleştirilme sürecinde ise, amir astını eğitim programına katılmaya teşvik etmeli,
katılımı sınırlayacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Nihayet, eğitim sonrasında amir astından
geri bildirim almalı ve eğitimde edindiği bilgi, tutum ve davranışları uygulamaya aktarma çabasını
değerlendirerek, sonuçları IK birimi ile paylaşmalıdır.
(3) Çalışanlar
Bir eğitim sürecinin en önemli aktörü çalışandır. Sürecin başarısı büyük ölçüde çalışanın aktif tutumuna
bağlıdır. Çalışan öncelikle geliştirmek istediği (yetersiz olduğu) becerileri amiri veya IK birimine
bildirmelidir. İhtiyaç analizinin en önemli veri kaynağı bu tür geribildirimlerdir.
Uygulama aşamasında, çalışan bir eğitim programının hem katılımcısı (müşterisi) hem de üreticisi
konumundadır. Düzenlenen eğitim programı öncelikle katılımcının beklentilerini karşılamalıdır. Bu
boyutu ile çalışan bir eğitim programının müşterisi durumundadırlar. Buna karşılık eğitim programının
etkinliği aynı zamanda katılımcının aktif çabasına bağlıdır. Eğitim sürecine motive olmak, pozitif katılım
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sergilemek (soru sormak, görüş belirtmek vb.) ve eğitimciyi beklentileri konusunda yönlendirmek
uygulama sürecinde çalışandan beklenen rollerdir. Eğitim tamamladıktan sonraki, çalışandan
öğrendiklerini uygulamaya transfer etmesi beklenir.
2. EĞİTİM SÜRECİ
İnsan kaynakları eğitim süreci, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim programlarının gerçekleştirilmesi ve
eğitim sonuçlarının değerlendirmesinden oluşmaktadır.
2.1. İHTİYAÇ ANALİZİ
Eğitim ihtiyaç analizi eğitim sürecinin en önemli aşamasıdır. Gereksinim duyulan eğitimlerin
belirlenmesi, uygun eğitim programları tasarlanması ve gerçekleştirilen eğitim programının etkinliğinin
ölçülmesi ihtiyaç analizinin doğru şekilde yapılmasına bağlıdır.
İhtiyaç, çalışanın işle ilgili bilgi, tutum veya davranışlara ilişkin eksikliğini veya yetersizliğini
tanımlamaktadır. Yetersiz veya eksik görülen becerinin niteliği ve düzeyinin analiz edilmesi eğitim ihtiyaç
analizidir.
Eğitim ihtiyaç analizi üç temel soruya yanıt arar:
(1) Kimin eğitime ihtiyacı var?
(2) Ne tür bir eğitime ihtiyacı var?
(3) Ne kadar süreyle eğitime ihtiyacı var?
Eğitim ihtiyaç analizi hem çalışan düzeyinde hem de örgütsel düzeydeki verilerden hareketle
saptanabilir. Görece en kolay yöntem iş gerekleri tanımı ile çalışanın beceri profilini karşılaştırmaktır.
Çalışanın mevcut becerileri iş gereklerini karşılayamayacak bir düzeyde ise, eğitim ihtiyacı ortaya
çıkacaktır. Örneğin iş hukuku bilgisine sahip olmak bir insan kaynakları uzmanının iş gerekleri arasında
yer alıyorsa, halen o görevi üstlenen çalışanın iş hukuku bilgisi analiz edilerek eğitim ihtiyacı
saptanabilir. Buna karşılık, yetkinlik profili analizine dayalı yöntem statik bir metottur. Dinamik
gelişmeleri izlemesi güçtür.
Daha dinamik bir gösterge olarak bireysel performans sonuçları kullanılabilir. Performans yönetim
sistemi, çalışanın yetersiz olduğu ya da geliştirmesi gereken yetkinliklerini gösteren veri kaynağı
niteliğindedir.
Örgütsel veriler de çalışanın eğitim ihtiyacını saptamada önemli bir kaynaktır. Verimlilik oranları, satış
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verileri, iş kazaları istatistikleri ve müşteri şikâyetlerine ilişkin veriler eğitim ihtiyacını gösteren önemli
değişkenlerdir. Ancak bu yöntemin etkinliği belirli bir zaman serisi düzeyinde izlenmesine bağlıdır.
Ayrıca verilerle eğitim ihtiyacı ilişkisi detaylı olarak analiz edilmelidir. Örneğin artan iş kazaları
çalışanların iş güvenliği kurallarını yeterince bilmemelerinden ya da iş güvenliği donanımının
yetersizliğinden kaynaklanmış olabilir. İlk faktör eğitim ihtiyacını, ikinci faktör ise, iş güvenliği
yönetimindeki yetersizliği gösterir.
2.2. EĞİTİM PROGRAMININ DİZAYNI
Eğitim programının dizaynı, ihtiyaç analizine uygun eğitim içeriğinin oluşturulması, eğitim süresinin
saptanması, eğitimcilerin seçilmesi ve eğitim yerinin belirlenmesiyle ilgili işlemleri kapsar.
Eğitim içeriği, ihtiyaca uygun eğitim konu ve başlıklarının tanımlanmasını gerektirir. Eğitim programının
içeriği sürecin başarısını belirleyen faktörlerden biridir. İhtiyaçtan daha dar kapsamlı bir içerik, eğitimden
beklenen sonuçları sınırlayacaktır. İhtiyacın çok ötesinde bir eğitim içeriği ise, çalışanın eğitime
odaklanamamasına yol açacaktır. Her iki durumda da kaynaklar israf edilmiş olacaktır.
Eğitimin süresi, hem eğitimin etkinliğini hem de maliyetini belirleyen bir değişken konumundadır. İhtiyaç
analizi, çalışanın yetersiz olduğu beceriler yanında bu yetersizliğin seviyesini de belirlemelidir.
Programın süresi ihtiyacın seviyesiyle örtüşmelidir. Gereğinden uzun bir eğitim programı çalışanların
motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek ve aynı zamanda eğitimin maliyetini arttıracaktır. Buna
karşılık, aşırı daraltılmış süreler beklenen yararı sağlayamayabilir.
Dizayn sürecinin bir diğer değişkeni uygun eğitimcinin seçilmesidir. Eğitimci IK birimi tarafından
tasarlanmış olan eğitim programının uygulayıcısıdır. Eğitimcinin seçimi, eğitimin başarısına katkı yapan
önemli faktörlerden biridir. Seçimde, eğitimin içeriği, uygulanan eğitim yöntemi, katılımcıların beklentisi
gibi değişkenler dikkate alınmalıdır. Eğitimciyle sadece eğitimin başlığı değil aynı zamanda ihtiyaç
analizi sonucuna uygun olarak belirlenmiş olan eğitim konuları da paylaşılmalıdır. Katılımcıların niteliği,
eğitimin hedefleri ve talep edilen eğitim yöntemi eğitimciye aktarılması gereken diğer bilgilerdir. Eğitimin
uygulanması açısından eğitimcinin talep ettiği araç-gereçler de saptanmalıdır.
Eğitimin yeri eğitimin gerçekleştirileceği salonu tanımlar. Eğitim, şirket içinde veya şirket dışı bir
mekânda (örneğin bir otelde) gerçekleştirilebilir. Şirket içinde gerçekleştirilen eğitimler maliyet avantajına
sahiptir. Buna karşılık, şirket içi eğitimlerde çalışanların motivasyonunu sağlamak her zaman mümkün
olamayabilir. Ayrıca şirket dışı eğitimlerin katılımcılarda ödüllendirme psikolojisi yarattığı açıktır.
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Eğitim salonunun uygun niteliklere sahip olması önemli bir diğer husus. Salon; fiziksel mekân, ses
yalıtımı, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma gibi faktörler açısından standartlara uygun olmalıdır. Ayrıca
eğitimde kullanılacak araç-gereçlerin salona uygun şekilde konumlandırılmalıdır.
2.3. HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Hedef, eğitim programından beklentileri tanımlar. Eğitim ihtiyaç analizi eğitimden beklentileri yani eğitim
hedeflerini de ortaya koymalıdır. İhtiyaç, yetersizliği gösterdiğine göre bu eksiğin giderilmesi eğitim
programının hedefidir. Ancak hedefin ölçülebilir değişkenlerle tanımlanması eğitim sonuçlarının daha
kolay ölçülmesini mümkün kılar. Örneğin bir iş güvenliği eğitiminin hedefi iş kazalarının ve ramak kala
olaylarının azalmasıdır. Ayrıca iş kazalarındaki gerilemenin yaratacağı maliyet tasarrufu iş güvenliği
eğitiminin diğer hedefleridir.
2.4. EĞİTİM YÖNTEMİ
Yöntem, eğitimin gerçekleştirme metodunu tanımlar. Sunum, uygulama ve grup odaklı yöntemler
ihtiyacın niteliğine dolayısıyla eğitimin içeriğine bağlıdır. Örneğin belirli bir iş makinesinin veya bir
yazılım programının kullanımıyla ilgili bir eğitim uygulamalı bir yöntem gerektirir. Buna karşılık,
katılımcıların düşünme, analiz etme, karar alma gibi becerilerini geliştirecek programların hem teorik
hem de uygulama boyutlarını (vaka analizleri) içermesi beklenebilir. Seçilecek yöntem katılımcıların
profili ile de ilişkilidir. Mavi yakalı çalışanlara dönük eğitim programlarının uygulama ağırlıklı olması daha
uygun olur. Öte yandan özellikle dışsal mekânlı (oyunlu) grup eğitimlerinde, bütçe önemli bir faktördür.
2.5. EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Planlanmış eğitim programının uygulamaya geçirilmesini tanımlar. Uygulama aşaması katılımcıların
eğitimde anlatılan konuları öğrenmeleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle dizayn aşamasında
belirlenmiş kriterlerin uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle, katılımcıların ve eğitimcinin
transferi, eğitim asistanı, eğitim salonunun fiziksel ortamı, eğitimde kullanılacak araç ve gerecin tedariki
(projeksiyon, bilgisayar, tahta gibi), eğitim notları, ikramlar gibi tüm detaylar dizayn planına uygun
şekilde gerçekleştirilmelidir.
2.6. EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim ciddi harcamalar yapılan örgütsel faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin beklenen hedefleri ne ölçüde
gerçekleştirdiği analiz edilmelidir. Eğitim programlarının değerlendirilmesinde yaygın olarak Kirkpatrick
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Modeli kullanılmaktadır. 1959 yılında Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilen değerlendirme sistemi,
basit, esnek ve bütüncül bir model önermektedir. Modelin dört boyutu bulunmaktadır:
Boyut 1: Katılımcının tepkileri
Boyut 2: Öğrenme düzeyi
Boyut 3: Öğrenmenin işe transferi
Boyut 4: Sonuçların analizi.
Kirkpartick’in boyutları ardışık bir zincirin halkaları biçimde oluşturulmuştur. Her boyut hiyerarşik bir
yapıda bir sonraki aşamayı etkilemektedir.
2.7. EĞİTİM MALİYETİ
Bir eğitim programının gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü harcama eğitim maliyetini oluşturur. Eğitim
maliyetini hesaplamak özellikle eğitim sonuçlarının analizi açısından gereklidir. Ayrıca eğitim bütçesinin
hazırlanması için birim maliyetlerinin çıkarılması gerekir.
Doğrudan eğitim maliyetleri arasında IK birimi eğitim fonksiyonunu yöneten çalışanların ücret maliyeti,
dışarıdan satın alınan eğitimler için yapılan ödemeler, eğitim notlarının çoğaltılmasıyla ilgili harcamalar,
eğitim araç-gereçlerinin maliyeti ve diğer giderler (ikram maliyetleri, transfer giderleri vs.) yer almaktadır.
EĞİTİM MALİYETİ (ÖRNEK)
1.

EĞİTİM VERİLERİ

1 .1 .

Katılımcı sayısı

1 .2 .

Eğitim süresi (saat)

175
1 .4 0 0

DOĞRUDAN MALİYETLER

TL

2 .1 .

Saat maliyeti
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2 .2 .

Eğitimci harcamaları

2 1 .0 1 0

2 .3 .

Eğitim personeli

4 4 .8 9 5

2 .4 .

Salon maliyetleri

2 .0 8 3

2 .5 .

Sarf Malzemesi

1 .4 4 2

2.

3.
3 .1 .

DOLAYLI MALİYETLER
Katılımcıların ücret maliyeti

TOPLAM EĞİTİM MALİYETİ

TL
7 .6 7 7
7 7 .1 0 7
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Dolaylı maliyetler ise, çalışanın eğitime katılmasından kaynaklanan üretim veya işgücü kaybı
maliyetlerini ifade eder. Bu maliyet, iki şekilde hesaplanabilir. Eğer katılımın yarattığı üretim kaybı
hesaplanabiliyorsa, bunun maliyeti dikkate alınabilir. Örneğin bir ekmek fabrikasında 1 günlük iş
güvenliği eğitimi nedeniyle üretimin %2 azaldığını varsayalım. Azalan üretimin şirkete maliyeti 7,600
TL’dir. Bu durumda dolaylı eğitim maliyeti 7,600 TL olacaktır.
Özellikle hizmet sektöründe üretim kaybını ve maliyetini hesaplamak oldukça güçtür. Böyle bir durumda,
katılımcıların eğitim günlerine ait ücret giderleri dolaylı maliyet olarak alınabilir. Örneğin 5 çalışanın
katıldığı ve 2 gün süren müşteri ilişkileri eğitimi yapıldığını varsayalım. Öncelikle eğitime katılan beş
çalışanın ortalama günlük ücreti hesaplanır. Örneğimizde bu rakam 241 TL’dir. Çalışan sayısı, eğitim
gün sayısı ve ortalama günlük ücret çarpılarak dolaylı eğitim maliyeti hesaplanabilir (2,410 TL).
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Eğitim ve Geliştirme (I)” dersi kapsamında eğitim ve eğitim yönetimi süreci kavramları
tanımlanmış, sürecin aşamaları açıklanmıştır. Bu çerçevede ilk bölümde eğitim sürecinin sorumlulukları
IK birimi, diğer yöneticiler ve çalışanlar açısından analiz edilmiştir. İkinci bölümde ise, eğitim sürecinin
aşamaları ele alınmış ve ihtiyaç analizi, eğitim hedefleri, eğitim programının dizaynı, eğitim yerinin
seçimi, eğitimcinin atanması ile eğim maliyeti ve eğitim programlarının değerlendirilmesi konuları
öğrenilmiştir.
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UYGULAMA SORULARI
1. Eğitim ihtiyacını ölçmede hangi örgütsel veriler kullanılabilir?
2. Eğitim programı dizayn edilirken göz önünde bulundurulması gereken hususlar
nelerdir?
3. Eğitim hedefleri nasıl saptanabilir? Soyut hedefler somut hedeflere nasıl
dönüştürülebilir
4. Eğitim maliyeti nasıl hesaplanabilir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi geliştirdiği becerilerle çalışanın performansını ve üretkenliğini destekleyen insan
kaynakları fonksiyonudur?
(a) Planlama
(b) Eğitim
(c) Performans yönetimi
(d) Ücret
(e) Kariyer yönetimi
(2) Hangisi ihtiyacın tanımlanmasını, eğitim programlarının planlanmasını, uygulamaya
geçirilmesini ve eğitim sonuçlarının analizi işlemlerini tanımlamaktadır?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim sürecinin yönetimi
(d) Eğitim programının dizaynı
(e) Eğitim hedefi
(3) Hangisi dolaylı eğitim maliyetinin hesaplanması için öncelikle belirlenmesi gereken veridir?
(a) Eğitim maliyeti
(b) Günlük ortalama ücret
(c) Eğitimci giderleri
(d) Ders notu giderleri
(e) Transfer giderleri
(4) Hangisi ihtiyaç analizine uygun olarak eğitim içeriklerini oluşturmayı, eğitimcilerin
seçilmesini, eğitim süresinin ve eğitim yerinin belirlenmesini tanımlamaktadır?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
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(c) Eğitim sürecinin yönetimi
(d) Eğitim programının dizaynı
(e) Eğitim hedefi
(5) Hangisi eğitim sürecinin en önemli aşamasıdır?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyaç analizi
(c) Eğitim sürecinin yönetimi
(d) Eğitim programının dizaynı
(e) Eğitim hedefi
(6) Hangisi ihtiyacın gösterdiği eksiğin giderilmesini tanımlamaktadır?
(a) Eğitimin gerçekleştirilmesi
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim sürecinin yönetimi
(d) Eğitim programının dizaynı
(e) Eğitim hedefi
(7) Hangisi Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilen değerlendirme sisteminin özelliklerinden
biridir?
(a) Stratejik
(b) Maliyetli
(c) Esnek
(d) Verimli
(e) Etkin
(8) Hangisi Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilen değerlendirme sisteminin boyutlarından biri
değildir?
(a) Öğrenme düzeyi
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(b) Katılımcının performansı
(c) Katılımcının tepkileri
(d) Sonuçların analizi
(e) Öğrenmenin işe transferi
(9) Hangisi çalışanın eğitime katılmasından kaynaklanan üretim veya işgücü kaybı maliyetlerini
ifade eder?
(a) Eğitim maliyetleri
(b) Ücret maliyetiler
(c) Dolaylı maliyetler
(d) Doğrudan maliyetler
(e) Üretim maliyetleri
(10) Hangisi eğitim ihtiyaç analizinde kullanılan dinamik bir göstergedir?
(a) İş gerekleri
(b) İş analizi
(c) Mülakatlar
(d) Performans değerlendirme
(e) Örgütsel veriler
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10. ÜNİTE:
EĞİTİM ve GELİŞTİRME (II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Eğitim yöntemlerini öğreneceğiz.
(2) Yöntemlerin avantajlı ve dezavantajlı boyutlarını tanımlayacağız.
(3) Eğitim değerlendirme yöntem ve araçlarını tartışacağız
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Eğitim yöntemi eğitimden beklenilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl bir rol
oynar?
(2) Uygulamalı eğitimler hangi koşullarda başarılı olur?
(3) Eğitim programlarının başarısı hangi açılardan ölçülebilir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Eğitim yöntemlerini, sunum

Eğitim ve Geliştirme
(I I )

odaklı eğitimleri, uygulamalı Metinler,

açıklamalar

eğitimleri, takım eğitimlerini örneklerle

konuların

ve

eğitim

programlarının kolay

değerlendirilme
öğrenmek.

sürecini sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması

202

Anahtar Kavramlar
 Eğitim
 Eğitim yöntemi
 Uygulamalı eğitim
 Takım eğitimi
 Eğitim değerlendirme
 Ön test
 Son test
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Eğitim programının beklenilen hedefleri karşılaması eğitimin uygun yöntemle gerçekleştirilmesine
bağlıdır. Eğitim yöntemi çoğunlukla ihmal edilen bir husustur. Oysa eğitim hedeflerine ulaşmanın temel
koşulu çalışanların eğitiminde aktarılanları içselleştirmesidir.
Öte yandan eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının ölçülmesi gerekir. Bu amaçla eğitim programları
değerlendirilmeli ve organizasyona sağladığı finansal getiriler hesaplanmalıdır. Eğitim programlarının
getirisi yaygın olarak Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilmiş olan dört boyutlu bir modelle analiz
edilmektedir.
1. EĞİTİM YÖNTEMLERİ
1.1. SUNUM ODAKLI TEKNİKLER
Sunum odaklı eğitim teknikleri arasında dersler, konferanslar ve seminerler gibi ağırlıklı olarak tek taraflı
yani çok sınırlı düzeyde interaktif eylem içeren eğitim programları yer almaktadır. Sınıf ortamında
gerçekleştirilen sunum odaklı eğitim programları katılımcının eğitimciyi dinleyerek ve sorular sorarak
konuyu anlamasını esas alır. Sunum odaklı programlar, görece daha düşük maliyetli ve daha kolay
organize edilebilecek eğitimlerdir. Buna karşılık, katılımcıya katkısı daha sınırlıdır. Öğrenmek için
çalışanın özel bir çaba sarf etmesi beklenmez. Bu durum, çalışanın aktarılan bilginin sınırlı bir kısmını
almasına yol açar.
Sunum odaklı eğitimler, çalışanların eğitim konusunu hiç ya da çok sınırlı düzeyde bildikleri uygulamalı
programların bir ön aşaması olarak yapılması durumda daha etkili olabilir. Ayrıca doğrudan işle ilgili
olmayan konularda (sağlıklı beslenme teknikleri gibi) genel bilgilenme amaçlı yapılan sunumlar için etkili
bir yöntem olabilir.
1.2. UYGULAMA ODAKLI TEKNİKLER
1.2.1. Niteliği
Uygulamalı program, iş eğitimi için en etkili yöntemdir. İnteraktif bir zeminde yapılan uygulamalı
programlar katılımcıların eğitim konusunu doğrudan uygulayarak öğrenmesine olanak sağlar. Buna
karşılık, uygulamalı teknikler katılımcının eğitim konusunu belirli bir düzeyde bilmesini gerektirir. Ayrıca
uygulamalı programlar daha yüksek maliyetlidir. Maliyeti belirleyen en önemli faktör uygulamalı
tekniklerin küçük gruplar (en fazla 20 katılımcı) gerektirmesidir. Ayrıca çalışanların eğitim süresince
eğitimin bir parçası olarak hareket etmesi beklendiğinden katılımcı profilinin yüksek olması gerekir. Bazı
durumlarda çekingen kimi katılımcılar uygulamalara katılma konusunda isteksiz davranabilmektedir.
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KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Eğitim: İnsan kaynağına bilgi, yetkinlik ve beceri kazandırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.
Eğitim yöntemi: Eğitimin gerçekleştirilme metodunu tanımlar.
Eğitim programlarının değerlendirilmesi: Eğitim programının eğitim hedeflerini ne ölçüde
gerçekleştirdiğinin analiz edilmesidir.
1.2.2. Türleri
Uygulamalı yöntemler arasında vaka analizleri, rol oynama teknikleri, iş oyunları, davranış modellemesi,
simülasyon modelleri ve çıraklık gibi eğitim teknikleri yer almaktadır.
Tercih edilecek uygulamalı eğitim yönetimi, beklentiye bağlı olarak değişebilir. Örneğin amaç,
katılımcının işle ilgili belirli bir olayı analiz etmesi, sonuçlarını öngörmesi ve uygun çözümleri üretmesi
ise, vaka analizi yöntemi daha uygun olacaktır. Söz gelimi katılımcıya işletme yönetiminin karşılaştığı bir
kriz durumu verilerek, çözüm stratejisi geliştirmesi istenebilir. Vaka analizlerine dayalı programların en
belirgin özelliği katılımcılarda bazı özel beceriler (analiz, sentez, karar alma gibi) aramasıdır.
Katılımcıların bu becerilere sahip olması eğitimin uygulanması açısından oldukça önemlidir.
Vaka tekniğine benzeyen bir diğer yöntem iş oyunlarıdır. İş oyunları eğitimlerinde belirli bir problem
verilen katılımcıdan bilgi toplaması, verileri analiz etmesi ve alternatif çözümler üretmesi istenir. Özellikle
yönetsel becerileri geliştirmede kullanılan iş oyunları yönteminin vaka analiz tekniğinden farkı,
katılımcının problemle ilgili veri ve bilgi toplamasını gerektirmesidir. Örneğin katılımcılara işletmedeki
devamsızlık oranlarının azaltılması ile ilgili bir konu verilebilir. Katılımcıdan beklenen öncelikle
devamsızlığın kaynağıyla ilgili veri toplaması, daha sonra bunları analiz etmesi ve sorunu giderici
kararlar almasıdır.
Rol oynama, katılımcının bir pozisyonun işe ilişkin davranışlarını canlandırmasını gerektiren bir eğitim
tekniğidir. Bu yöntemle örneğin bir satış danışmanı veya çağrı merkezi operatörünün işe ilişkin rolleri bir
eğitim programı çerçevesinde katılımcılara benimsetilir. Katılımcıya sorumlusu oldukları görevleri bu
alanda deneyimli bir uygulamacı aracılığıyla öğretmesi nedeniyle oldukça yararlı olan rol oynama
tekniği, uzun bir eğitim süresi gerektirmesi nedeniyle maliyetlidir.
Rol oynama tekniğine benzeyen bir diğer eğitim yöntemi davranış modelleme tekniğidir. Bu metodun
amacı, katılımcılara işle ilgili belirli bir tutum veya davranışı benimsetmektir. Örneğin bir şirketin
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resepsiyonunda çalışan personele müşterilere karşı sergileyeceği tutum ve davranışlar bu yöntemle
daha etkili şekilde öğretilebilir. Benzer şekilde sözgelimi iş güvenliği kapsamında çalışanın benimsemesi
gereken davranışlar modelleme teknikleri ile öğretilebilir.
Simülasyon modelleri ise, katılımcıya belirli bir iş aracını (örneğin kokpit veya araba kullanımı gibi)
kullanmasını öğretmeyi hedefleyen eğitim tekniğidir. Bu yöntemin en önemli avantajı katılımcıda gerçek
bir araç kullanıyormuş izlenimi yaratmasıdır. Ayrıca simülasyon modelleri, katılımcıya sorunlar
karşısında çözüm üretme seçeneği sunmakta ve hatalı kararlarının yol açabileceği muhtemel sonuçları
(kaza gibi) yaşatmaktadır. Buna karşılık, simülasyon modelleri maliyetli programlarıdır. Bu nedenle
genellikle tehlikeli ve maliyetli iş araçlarının eğitimi için kullanılır.
Çıralık (veya stajyerlik) ağırlıklı olarak uygulamalı bir program olmakla birlikte, kısmen de olsa teorik
eğitimi de kapsar. Ülkemizde çıraklık eğitimi 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu tarafından
düzenlenmiştir. Mevzuat, farklı çıraklık uygulamaları için özel eğitim programları planlamıştır. Örneğin
makine teknolojileri çıraklık eğitimi 960 saat ders (okulda) ve 4,800 saat uygulamalı (işletmede) olmak
üzere toplam 5,760 saat sürmektedir.
1.3. GRUP ODAKLI TEKNİKLER
Grup odaklı eğitimler katılımcılara ekip olarak hareket etmeyi, grup davranışlarını ve kolektif karar alma
tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Dış mekânlı eğitimler (macera eğitimleri), takım eğitimleri ve beceri
geliştirme eğitimleri grup odaklı programlar arasındadır.
Dış mekânlı eğitimler, katılımcılara doğa ortamında çeşitli oyunlar yoluyla ekip becerileri (takım kurma,
ekip üyesi olma, karar alma, liderlik, sonuç odaklılık ve problem çözme gibi) kazandırmayı amaçlayan
eğitimlerdir. Paintball, rafting ve tırmanma gibi çeşitli oyunları içeren dış mekanlı eğitimler, katılımcılar
tarafından ilgi gören eğitim programlarıdır. Buna karşılık, bu tür programlar hem maliyetli hem de
organizasyonu güç aktivitelerdir. Ayrıca, katılımcıların hem zihinsel hem de fiziksel olarak proaktif
olmasını gerektiren dış mekânlı eğitimler zorlayıcı olabilir.
Duyarlılık veya aksiyon eğitimleri gibi isimlerle de bilinen takım eğitimleri, 8-10 kişilik gruplar haline
yapılan ve katılımcıların karşılıklı etkileşimleri yoluyla çeşitli beceriler (geribildirim, kolektif karar alma ve
strateji geliştirme gibi) geliştirmesini hedefleyen programlardır. Program kapsamında gruba genelde bir
görev (örneğin saklı bir hazineyi bulmak gibi) verilir. Grubun bu görevi belirli bir süre içinde kolektif
işbirliği ile gerçekleştirmesi beklenir. Görevin gerçekleştirilmesi sürecinde ekip üyeleri arasındaki
etkileşimin katılımcılara kolektif beceriler kazandırması beklenir. Takım eğitimi, oyun odaklı olduğu için
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eğlenceli bir atmosfer yaratabilmektedir. Buna karşılık, bu tür eğitim programları katılımcılardan yüksek
düzeyli proaktif davranışlar beklemektedir. Bu nedenle bazı katılımcılar tarafından stresli
bulunabilmektedir.
Grup odaklı bir diğer teknik beceri geliştirme eğitimidir. Katılımcıların küçük gruplar halinde verilen belirli
bir problemi çözmesini (örneğin kâğıt kullanımındaki israfın önlenmesi) gerektiren bu programlar,
özellikle problemi analiz etmeyi, çözüm stratejisi üretmeyi ve bu stratejinin uygulamaya geçirilmesiyle
ilgili becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programın en önemli özelliği katılımcılara gerçek bir
problemi verilmesidir. Böylece kolektif hareket, analiz, çözüm üretme ve uygulama gibi yetkinliklerin
geliştirilmesi hedeflenir. Buna karşılık bu tür programları her çalışan grubuna uygulamak güçtür.
2. EĞİTİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İş eğitimleri şirketlerin ciddi harcamalar yaptıkları örgütsel faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin beklenen
hedefleri ne ölçüde gerçekleştirdiği analiz edilmelidir. Eğitim programlarının değerlendirilmesinde yaygın
olarak kabul gören Kirkpatrick Modeli kullanılmaktadır. 1959 yılında Donald Kirkpatrick tarafından
geliştirilen değerlendirme sistemi, basit, esnek ve bütünsel bir model önermektedir. Modelin dört boyutu
bulunmaktadır:
Boyut 1: Katılımcının tepkileri
Boyut 2: Öğrenme düzeyi
Boyut 3: Öğrenmenin işe transferi
Boyut 4: Sonuçların analizi.
Kirkpartick’in boyutları ardışık bir zincirin halkaları biçimde oluşturulmuştur. Her boyut hiyerarşik bir
yapıda bir sonraki aşamayı etkilemektedir.
2.1. BOYUT 1: KATILIMCININ TEPKİLERİ
Eğitim değerlendirme sürecinin birinci boyutu, eğitim içeriği, eğitimci ve eğitimin organizasyonu ile ilgili
olarak katılımcının memnuniyet düzeyini ölçer. Katılımcının tepkileri, değerlendirme modelinin en fazla
kullanılan ve ölçümü basit olan boyutudur. Bu boyut, çoktan seçmeli 8-10 soruluk bir anket formu ile
gerçekleştirilir. Katılımcı anket formuna ismini yazmadan görüşlerini belirtmelidir. Formdaki sorular
yönlendirici olmamalıdır. Sorular, katılımcının görüşünü objektif olarak yansıtacak bir formatta
oluşturulmalıdır. Ayrıca, değerlendirmenin eğitimden hemen sonra yapılması gerekir. Nihayet, anket
verilerinin eğitim sürecinin geliştirilmesinde kullanılması gerekir.
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Birinci boyutta toplanan veriler eğitim programlarının geliştirilmesinde kullanılır. Katılımcının memnun
olmadığı alanlarda (eğitim içeri, eğitimci, eğitim yeri vb.) iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır. Katılımcının
görüşleri ile aynı zamanda IK biriminin eğitimin organizasyonuyla ilgili başarısı da ölçülmektedir.
Dolayısıyla birinci boyut IK biriminin performans hedefi olarak kullanılabilir.
2.2. BOYUT 2: ÖĞRENME DÜZEYİ
Değerlendirme sürecinin ikinci boyutu, eğitime katılanların eğitimde edindikleri bilginin ölçülmesiyle
ilişkilidir. Bu boyut, 3. ve 4. boyutları yani eğitimin işe transferi ve eğitimin finansal getirileriyle doğrudan
ilişkilidir. Çünkü eğitim ihtiyaç analizi sonucunda tespit edilen bilgi, beceri ve uygulama eksiğinin
giderilmesi yani eğitimden beklenilen sonuçlara ulaşılması ancak katılımcının eğitimde aktarılan konuları
öğrenmesine bağlıdır.
Bu nedenle katılımcının eğitimde anlatılan konuları hangi düzeyde öğrendiğini ölçmek oldukça
önemlidir. Eğitimin 3. ve 4. boyutlara ilişkin sonuçları, ancak katılımcının eğitim programında yeterli
düzeyde bilgi edinmiş olması haline ölçülebilir. Aksi halde eğitimdeki konuları öğrenememiş bir çalışanın
eğitimi işe transfer etmesi ve dolayısıyla eğitimin getirisi etkisi söz konusu olamaz. Böyle bir durumda,
hem eğitim harcamaları hem de çalışanın eğitime katılmasının yol açtığı üretim kaybı kaynak israfı
anlamına gelir.
Katılımcının öğrenme düzeyi, çoğunlukla uygulanan çoktan seçmeli testler aracılığı ile ölçülür. Bu
sınavın temel amacı, eğitim programında anlatılan konuları çalışanın hangi düzeyde öğrendiğini
değerlendirmektir.
Eğitimin çalışan üzerindeki etkisini analiz edebilmek için bu ölçüm gerçekçi ve adil şekilde
gerçekleştirilmelidir. Test kâğıdında yer alan soruların niteliği ve zorluğu eğitimin içeriğini yansıtmalıdır.
Ölçümün etkinliğini artırmak amacıyla birçok durumda katılımcılara hem eğitimden önce (ön-test) hem
de eğitimden sonra (son-test) test uygulanmaktadır
Ön test, katılımcıya eğitim başlamadan önce eğitim konusuyla ilgili çoktan seçmeli bir test
uygulanmasıdır. Ön test, çalışanın katılacağı eğitimle ilgili bilgi düzeyini analiz eder. Eğitim
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen son test ise, çalışanın katıldığı eğitimle ilgili edindiği bilginin
düzeyini ölçer. Ön test ve son test sonuçları kıyaslanarak katılımcının öğrenme düzeyi analiz edilmelidir.
Böylece eğitimin çalışan üzerindeki etkisi objektif bir şekilde ölçülür.
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2.3. BOYUT 3: ÖĞRENMENİN İŞE TRANSFERİ
Kirkpatrick değerlendirme modelinin 3. boyutu çalışanın eğitimde edindiği bilgi, beceri ve davranışları işe
ne ölçüde transfer ettiğiyle ilişkilidir. 2. boyutta çalışanın eğitim konularını öğrenme düzeyi ölçülürken, 3.
boyutta ise, çalışanın edindiği yetkinlikleri hangi düzeyde içselleştirdiği ve işine yansıttığı tespit
edilmektedir. Öğrenmenin işe transferi boyutu 4. boyutla yani eğitimin finansal getirisiyle doğrudan
ilişkilidir. Çünkü eğitimden beklenilen finansal hedeflere ulaşılması ancak eğitimde edinilen bilgi, beceri
ve davranışların iş ortamında kullanılmasına bağlıdır.
Eğitimin işe transferi gözlem yoluyla ölçülebilir. Amir, astının eğitimde öğrendiği becerileri iş ortamında
kullanma düzeyini izleyerek tespit edebilir. Eğitimde edilen becerilerin işe transferi doğal olarak belirli bir
süre alır. Bu nedenle makul bir izleme süresine gereksinim vardır. Amir en azından 3 ay çalışanını
izleyerek, değerlendirmelerini IK birimi ile paylaşmalıdır. Değerlendirmenin bir form aracılığıyla ölçülebilir
kriterlere dönüştürülmesi mümkündür. Böylece aynı eğitime katılan çalışanlar 3. boyut açısından daha
kolay kıyaslanabilir.
2.4. BOYUT 4: SONUÇLARIN ANALİZİ
Kirkpartick’in değerlendirme sisteminin 4. boyutu eğitimin finansal sonuçlarıyla ilişkilidir. Bu boyut eğitim
değerlendirme sürecinin en önemli aşamasını tanımlar. Çünkü eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı
ancak eğitimin finansal çıktılarının analizi ile saptanabilir.
Eğitimin nihai hedefi, çalışanın performansını ve verimliliğini gelişmektir. Eğitim tamamlandığında
yapılan son test (2. boyut), katılımcının öğrenme düzeyini ölçmeyi, eğitimin işe transferi (3. boyut),
eğitimle edinilen becerilerin işe taşınmasını ve sonuçların analizi ise (4. boyut), eğitimle geliştirilen
yetkinliklerin verimliliğe etkisini ölçmeyi amaçlar. Bu şekilde eğitime harcanan kaynakların getirisi de
analiz edilir.
4. boyut ilişkin sonuçlar, getiri/maliyet oranı (return on investment-ROI) ile ölçülmektedir. ROI, eğitim için
yapılan harcamaların (doğrudan ve dolaylı maliyetler) eğitimin yaratmış olduğu finansal getiriye
oranlanmasıyla hesaplanır. Örneğin iş güvenliği eğitiminin finansal sonuçları eğitimden sonraki
dönemde (mesela 1 yıl içinde) iş kazası sayılarındaki azalmanın yaratmış olduğu tasarruf düzeyi ile
ölçülebilir.
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ÖRNEK BİR ROI HESAPLAMASI
Bir şirketin iş güvenliği eğitiminin ROI analizi aşağıda verilmiştir.
Kriterler
Veriler
Eğitim maliyeti (doğrudan ve dolaylı)
2 0 .0 0 0 T L
İş kazalarının azalmasıyla sağlanan tasarruf
5 0 .0 0 0 T L
ROI paritesi
2 ,5
ROI Analizi Sonucu: İş güvenliği eğitimi için yapılan her 1 TL’lik harcama, 2,5 TL’lik getiri yaratmıştır.

ROI analizinin başarısı güncel verilerin derlenmesine bağlıdır. Ayrıca diğer faktörlerin etkileri de kontrol
altında tutulmalıdır. Örneğin söz konusu dönemde alınan yeni iş güvenliği ekipmanının iş kazalarını
azaltmadaki etkisi dikkate alınmalıdır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Eğitim ve Geliştirme (II)” dersi kapsamında eğitim yöntemlerini ve eğitim programının
değerlendirilmesi konuları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde sunum odaklı eğitim, uygulamalı ve
takım eğitimleri eğitim yöntemleri olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, Donald Kirkpatrick tarafından
geliştirilen eğitim değerlendirme modelinin boyutları-katılımcının tepkileri, öğrenme düzeyi, öğrenmenin
işe transferi ve sonuçların analizi-açıklanmıştır.
.
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UYGULAMA SORULARI
1. Eğitim programının etkinliği açısından yöntemin önemi nedir?
2. Uygulamalı eğitimler hangi koşullar söz konusu olursa daha etkili olabilirler?
3. Her eğitimi değerlendirmek mümkün müdür? Ölçümü sınırlayan faktörler nelerdir?
4. Eğitim programının değerlendirilmesi özellikle hangi sektörler için daha önemlidir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi eğitim programının hedefleri ne ölçüde gerçekleştirdiğini analiz eden işlemi
tanımlamaktadır?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim yöntemi
(d) Eğitim programının değerlendirilmesi
(e) Eğitim hedefi
(2) Hangisi insan kaynağına bilgi, yetkinlik ve beceri kazandırmayı amaçlayan sistematik bir
süreçtir?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim yöntemi
(d) Eğitim programının değerlendirilmesi
(e) Eğitim hedefi
(3) Hangisi eğitimin gerçekleştirilme metodunu tanımlamaktadır?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim yöntemi
(d) Eğitim programının değerlendirilmesi
(e) Eğitim hedefi
(4) Hangisi eğitim fonksiyonu açısından IK biriminin çoğunlukla ihmal ettiği bir husustur?
(a) Eğitim
(b) Eğitim ihtiyacı
(c) Eğitim yöntemi
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(d) Eğitimin değerlendirilmesi
(e) Eğitim hedefi
(5) Hangisi çok sınırlı düzeyde interaktif eylem içeren eğitim yöntemidir?
(a) Rol oynama
(b) Dersler
(c) Vaka analizi
(d) İş oyunları
(e) Davranış modellemesi
(6) Hangisi uygulamalı eğitim yöntemlerinden biridir?
(a) Teorik dersler
(b) Seminer
(c) Sunumlar
(d) Konferanslar
(e) Davranış modellemesi
(7) Hangisi katılımcının bir pozisyonunun rolünü canlandırmasını esas alan bir eğitim
yöntemidir?
(a) Rol oynama
(b) Seminer
(c) Vaka analizi
(d) İş oyunları
(e) Davranış modellemesi
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(8) Hangisi Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilen değerlendirme sisteminin boyut sayısıdır?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
(9) Hangisi özellikle satış danışmanı veya çağrı merkezi operatörü gibi pozisyonların eğitiminde
kullanılması uygun olan eğitim yöntemidir?
(a) Rol oynama
(b) Seminer
(c) Vaka analizi
(d) İş oyunları
(e) Davranış modellemesi
(10) Hangisi katılımcıda gerçek bir araç kullanıyormuş izlenimi yaratan eğitim yöntemidir?
(a) Rol oynama
(b) Seminer
(c) Vaka analizi
(d) İş oyunları
(e) Simülasyon modelleri
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11. ÜNİTE:
ÜCRET YÖNETİMİ

217

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Temel ücret kavramlarını tanımlayacağız.
(2) Ücret sistemlerini öğreneceğiz.
(3) Ücret sisteminin oluşturulma aşamalarını açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Ücret insan kaynakları yönetimi açısından hangi fonksiyonlara sahiptir?
(2) Daha yüksek ücret daha yüksek verimlilik anlamına gelir mi? Verimlilikle ücret
arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
(3) Ülkemizde iş değerlemesine dayalı ücret sistemi ne ölçüde yaygındır? İş değerlemesi
özellikle hangi sektörlerde kullanılmaktadır?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Ücret
Ücret
Yönetimi

Kazanımın nasıl elde

kavramlarını,

tanımlamalarını,

edileceği veya geliştirileceği

ücret
ücret

sistemlerini ve ücret sisteminin
kurulma
öğrenmek.

aşamalarını

Metinler,

açıklamalar

örneklerle

konuların

kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Kök ücret
 Reel ücret
 Brüt ücret
 Net ücret
 Asgari ücret
 Ücret sistemi
 İş değerlemesi
 Ücret baremi
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İstihdam ilişkisinin en önemli ve en çatışmacı konularından biri olan ücret, işçi ve işveren açısından
farklı şekilde algılanır. Eğitimi, işi, yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun her çalışan için ücret, yaşamının
en önemli belirleyicisi iken, işveren açısından konu hem verimliliğin geliştirilmesi hem de üretim maliyeti
açısından önemlidir. Ücret, çalışanın yaşam kalitesini tayin eder. Bir diğer ifade ile çalışanın yaşayacağı
mekân, tüketeceği mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi, satın alacağı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi
birçok faktör ücrete bağlıdır. İşveren açısından ise, üretilecek malların satılabilirliği, piyasadaki rekabet
pozisyonu, verimlilik ve çalışanların motivasyonu gibi parametreler ücretin birer fonksiyonu
konumundadır.
1. ÜCRET KAVRAMLARI ve TANIMLAMALAR
Ücret, iktisat bilimi açısında emeğin değerini ifade eder. Buna karşılık, insan kaynakları açısından ücret
çalışanın değil işin değerini ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla ücretin miktarı çalışanın beceri ve vasıf
düzeyine göre değil işin niteliğine göre belirlenmelidir. Ücreti açıklayan çok sayıda kavram mevcuttur.
1.1. ÜCRET KAVRAMLARI
En küçük ücret kavramı kök ücrettir (veya ücret haddi). Kök ücret, çalışanın birim başına kazandığı
ücreti tanımlar. Örneğin saat ücret sistemi ile çalışan bir kişi için kök ücret 1 saatte kazandığı ücret
miktarıdır. Benzer biçimde, yevmiye usulüyle çalışanlar açısından günlük ücret miktarı kök ücreti
tanımlamaktadır. Buna karşılık satışlar veya üretim esaslı ücret sistemlerinde kök ücret, birim değerlere
göre belirlenmektedir. Örneğin gömlek yakası üreten bir tekstil işçisi için yaka başına aldığı ücret, kök
ücrettir.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Kök ücret: Birim çalışma başına ödenen ücrettir.
Ücret: Kök ücretle toplam çalışma süresi veya üretilen birim sayısının çarpılmasıyla ulaşılan parasal değeridir.
Ücret dışı ödemeler: İşverenin sosyal amaçlarla çalışana yaptığı parasal ve parasal olmayan ödemelerdir.
Reel ücret: Nominal ücretin satın alabildiği mal ve hizmetlerin miktarıdır.
Ücret sistemi: Kök ücret miktarının saptanmasında kullanılan kriter veya kriterlerdir.

Ücret, kök ücret ile toplam çalışma süresinin veya üretilen birim sayısının çarpılmasıyla ulaşılan parasal
değeri tanımlar. Örneğin saatte 30 TL kazanan kısmi süreli bir işçi ay sonunda 120 saatlik bir çalışma
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gerçekleştirmişse, ücreti 3.600 TL olacaktır. Diktiği gömlek yakası başına 4 TL alan bir tekstil işçisi, ay
sonunda 1.000 gömlek yakası üretmiş olması durumunda 4.000 TL ücreti hak etmiş olacaktır.
Ücretli hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, bayram veya resmi tatil ücretleri, fazla çalışma, performans
primi ve ikramiye gibi finansal ödemeler ücretin bir parçasıdır. Bu ödemelerin hesaplanmasında da kök
ücret kullanılır.
Bir diğer kavram ise, ücret dışı ödemelerdir. Bu tür ödemeler, işin değerinden ya da çalışanın
üretiminden bağımsız olarak tüm çalışanlara aynı miktarda ya da sübjektif durumlarına (medeni hal,
kıdem, pozisyon gibi) göre yapılan ayni veya maddi ödemeleri tanımlar. Örneğin öğle yemeği, servis,
aile yardımı, yılbaşı sepeti, yakacak yardımı, Ramazan paketi, çocuk yardımı, piknikler, bayram harçlığı
ile işveren tarafından ödenen özel sigorta ve bireysel emeklilik primleri gibi ödemeler ücret dışı
ödemelerdir.
Ücret geliri bir diğer kavramdır. Bu kavram, ücret ve ücret dışı sosyal ödemelerin toplamını tanımlar.
Örneğin ücreti 4.000 olan bir tekstil işçisi, aylık 350 TL ulaşım yardımı ve 340 TL öğle yemeği parası
alıyorsa aylık ücret geliri 4.690 TL olacaktır.
1.2. ÜCRET TANIMLARI
Uygulamada yaygın olarak karıştırılan iki kavram ücret ve maaştır. Maaş sadece kamu sektöründe 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışan personele yapılan ödemeleri
tanımlar. 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan kişiler, iş pozisyonu ne olursa olsun (mavi yakalı
üretim işçisi veya beyaz yakalı genel müdür) ücret alır.
Brüt ve net ücret kavramları da zaman zaman karıştırılan ücret tanımlarıdır. Sözleşmede aksi
belirtilmedikçe her çalışan brüt ücret alır. Brüt ücret çalışanın hak ettiği ücrettir. Net ücret ise, yasal
kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın banka hesabına yatırılan meblağı ifade eder. Brüt ücretten yapılan
yasal kesintiler, gelir vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta primleri, işsizlik sigortası primi ve
damga vergisidir.
İşçi ve işveren arasındaki ücret müzakerelerinde en fazla sorun yaşanan ücret tanımları, çıplak ve
giydirilmiş ücret kavramlarıdır. Çıplak ücret, çalışanın brüt ücretini tanımlar. Giydirilmiş ücret ise, brüt
ücret ile birlikte çalışana yapılan her türlü ücret dışı ödeme toplamını ifade eder. Giydirilmiş ücret, kıdem
ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin hesaplanmasında kullanılan parasal değerdir. Ülkemizde çok yaygın
olmamakla birlikte özellikle hizmet sektöründe bazı yöneticilik pozisyonları için giydirilmiş ücret kavramı
yerine ücret paketi kavramı da kullanılabilmektedir.
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Brüt ücrete yakın bir tanım ise, işçilik maliyetidir. İşçilik maliyeti, ücret maliyeti, işçilik harcamaları ve
ücret dışı ödemelerin toplamından oluşur. İşçilik maliyeti, işgücü verimliliği hesaplamalarında kullanılan
veridir.
ÜCRETLE İLGİLİ YASAL İLKELER
(1) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya
özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir
(2) Ücret en geç ayda bir ödenir.
(3) Ücretin %25’inden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz.
(4) Ücret ve tazminat alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.
Bir diğer ayrım ise, nominal ve reel ücrettir. Nominal ücret, ücretin parasal miktarını ifade ederken, reel
ücret çalışanın nominal ücretiyle satın alabildiği mal ve hizmetlerin miktarını tanımlar. Reel ücret, fiktif bir
değerdir ve nominal ücretleri aynı olsa bile çalışandan çalışana değişebilir. Bireylerin tüketim
alışkanlıkları, yaşam tercihleri, kişisel tutum ve davranışlar gibi faktörler reel ücretlerin farklılaşmasına
yol açabilir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer kavram asgari ücrettir. Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu
tarafından belirlenen piyasadaki taban ücreti ifade eder. Dolayısıyla işçi ve işverenlerin ücret
müzakereleri için bir zemin teşkil eden asgari ücret, çalışanın; gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür
gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayan bir ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesinde ücret
geliri kapsamında yer alan ikramiye veya ücret dışı ödemeler, nakdi veya ayni olarak ödenebilen ya da
çalışanın performansına göre yapılan diğer ödemeler dikkate alınmaz.
2. ÜCRET SİSTEMLERİ
Ücret sistemi, kök ücret miktarının saptanmasında kullanılan kriterleri tanımlamaktadır. Çok sayıda ücret
sistemi mevcut olmakla birlikte, bunlar, genel olarak, girdi ve çıktı esaslı ücret sistemlerinin türevleri
niteliğindedir.
2.1. GİRDİ ODAKLI SISTEMLER
Girdi odaklı ücret sistemi, kök ücretin belirlenmesinde işle veya çalışanla ilgili girdilerin esas alınmasını
tanımlamaktadır. Sistemde kullanılan temel girdi, süredir. Saat, gün, hafta veya ay girdi olarak esas
alınabilmektedir. Birim süre için belirlenen kök ücret toplam süre ile çarpılarak çalışanın ücreti
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belirlenmiş olur. Uygulamada girdi odaklı sistemlerin yaygın olarak saatlik ücret modelini benimsediği
görülmektedir.
Buna karşılık, ülkemizde saatlik ücret modellerinin mavi yakalı çalışanlara uygulandığı, beyaz yakalı
çalışanların ise, aylık süreleri esas alan bir ücretlendirme sistemiyle çalıştığı görülmektedir. Bu
uygulama modeli, kamu sektöründen transfer edilmiştir. İlk kurulan özel sektör şirketleri beyaz yakalı
çalışanlarını memurlara benzer şekilde aylık esaslı ücret sistemiyle çalıştırmıştır. Zamanla bu uygulama,
özel sektörde mavi ve beyaz yakalı ücret sistemleri ayrımını kökleştirecek bir geleneğe dönüşmüştür.
Belirli bir ücret düzeyini garanti etmesi açısından girdi odaklı sistemleri çalışanlar açısından genellikle
daha pozitif şekilde algılanmaktadır. Ayrıca, bu tür modellerde hem ücret sistemini kurgulamak hem de
ücretlendirmeyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek (bordrolama işlemleri) oldukça kolaydır. Buna
karşılık, sistemin en zayıf tarafı, çalışanlar arasındaki yarışma kültürünü sınırlamasıdır. Çıktının niteliği
dikkate alınmadan sadece girdiye dayalı bir model, bazı çalışanların çabasını sınırlayabilmektedir. Bu
durum, zamanla şirket performansının gerilemesine yol açabilmektedir.
2.2. ÇIKTI ODAKLI SISTEMLER
Çıktı odaklı ücret sistemi, kök ücreti işin veya çalışanın belirli bir çıktısına göre tanımlayan sistemlerdir.
Parça başı ödemeler, satış komisyonları veya primler çıktı odaklı ücret sisteminin örnekleridir. Parça
başı sistemde, üretilen her parça iş için belirli bir kök ücret belirlemekte, daha sonra taraflarca belirlenen
sürenin sonunda yapılan iş miktarı ile kök ücret çarpılarak toplam ücret belirlenmektedir. Parça başı
sistemleri farklı şekillerde uygulamak mümkündür. Örneğin kök ücret artan oranlı (ilk 50 parça için 12
TL, sonraki parçalar için 15 TL gibi) uygulanabilir. Bu durumda değişken bir ücret modeli benimsenmiş
olur.
Satış komisyonu veya primlerde ise, kök ücret satışın belirli bir oranıyla ilişkilendirilmektedir (örneğin
satışların %3’ü gibi). Daha sonra taraflarca belirlenmiş süre veya satış miktarına ulaşıldığında
belirlenmiş kök ücret oranı üzerinden çalışanın ücreti belirlenir. Satış komisyonlarına dayalı ücretler de
değişken hale getirilebilir. Örneğin ilk 150.000 TL’lik satış için kök ücret oranı olarak %3, aşan satış
miktarı için %4’lük bir oran benimsenebilir.
Satış komisyonlarının türev uygulamaları da söz konusudur. Örneğin satış değeri yerine satış miktarı
kullanılabilir. Benzer biçimde satış verimliliği de bir kriter olarak kullanılabilir. Satış verimliliği, birim satış
değerinin birim masrafa oranlanmasıyla ulaşılan değerdir. Özellikle satış masraflarının önemli bir faktör
olduğu şirketlerde bu sistemi tercih etmek mümkündür.
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Çıktı odaklı sistemlerin en önemli avantajı, hem bireysel hem de örgütsel verimliliği teşvik etmesidir.
Başarıyı ödüllendirmesi nedeniyle verimliliği yüksek çalışanların kazançları da yüksek olacaktır. Bu
durum, ücret hakkaniyeti algısını pozitif yönde geliştiren bir ortam yaratabilir. Buna karşılık, sistemin
bazı dezavantajları söz konusudur. Belirli bir ücreti düzeyini garanti edilmemesi çalışanın
motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle yeterli iş miktarının olmadığı durumlarda (örneğin
satışların gerilediği kriz dönemlerinde) ücretler de gerilemektedir. Ayrıca, daha fazla kazanmanın diğer
ekip üyelerinin satış (veya üretim) performansını geçilmesine bağlı olduğu işyerlerinde çatışmacı bir
atmosferin oluşması mümkündür. Nihayet, üretilen (veya satılan) çıktı miktarını izlemek karmaşık ve
maliyetli sistemlerin kurulmasını gerektirebilir.
2.3. KARMA SİSTEMLER
Girdi ve çıktı odaklı sisteminin avantajı yönlerini esas alarak karma ücret sistemi yaratmak mümkündür.
Karma sistemde belirli ücret düzeyi garanti edilerek, performansı yüksek çalışanlara ilave ödemeler
yapılabilir. Örneğin satış pozisyonunda çalışan bir kişiye asgari ücret garantisi (girdi odaklı ücret sistemi)
ve satış değeri üzerinde %2 oranında birim önerilebilir (çıktı odaklı ücret sistemi).
3. ÜCRET SİSTEMİNİN KURULMASI
Ücret sisteminin kurulması üç aşamalık bir süreci gerektirmektedir. İlk aşamada iş değerlemesi
yapılarak iş pozisyonlarının göreceli değeri ölçülmeli, sonrasında piyasa araştırması ile kök ücret
aralıkları belirlenmeli ve son aşamada ise, ücret baremleri oluşturulmalıdır.
3.1. İŞ DEĞERLEMESİ
Bir ücret sisteminin kurulması, öncelikle iş değerlendirmesi yapılmasını gerektirir. İş değerlemesi, bir
organizasyondaki iş pozisyonlarının göreceli öneminin ve değerinin belirlenmesi sürecidir. İş
değerlendirmesi sürecinde çalışan değil, iş pozisyonunun nitelikleri analiz edilir. İşin zorluk düzeyi,
yarattığı katma değer, üretim süreci açısından önemi, işin ne olduğu, nasıl yapıldığı gibi kriterler iş
değerlendirmesinde esas alınan değişkenlerdir. İş değerlemesi sonucunda organizasyondaki iş
pozisyonlarının önem düzeyi hiyerarşik olarak ortaya konur.
İş değerlemesi, çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir*. Sayısal olmayan sıralama ve sınıflama yönetimi
yanında sayısal nitelikli faktör karşılaştırma ve puanlama yöntemleri tercih edilebilir. Uygulamada

*

İş değerlemesi yöntemleri konusunda detaylı bilgi için bkz. İsmail Ataay (1996), “İş Değerleme”, İnsan Kaynakları Yönetimi (Editör: Tuğray

Kaynak), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir: 237-281.
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sayısal ve sayısal olmayan yöntemler bir arada kullanılmaktadır. Buna karşılık hangi yöntem kullanılırsa
kullanılsın, detaylı iş analizlerine ihtiyaç vardır.
Sıralama yöntemi en basit metottur. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde az sayıda ve karmaşık olmayan
iş pozisyonları söz konusu olduğundan bu yöntem daha pratik niteliklidir. Sıralama yönteminde belirli bir
kriter (zorluk, önemlilik gibi) baz alınarak iş pozisyonları (en önemliden en önemsize doğru) basit şekilde
sıralanır. Yöntem, karşılaştırma matrisi kullanılarak daha sofistike hale getirilebilmektedir.
Sınıflama yöntemi, özellikle iş pozisyonu sayısı arttığında kullanılmaktadır. Yöntem, iş pozisyonlarının
belli bazı kriterler çerçevesinde (zorluk, önemlilik gibi) gruplandırılmasını esas almaktadır. Sıralama ve
sınıflama yöntemlerini birlikte uygulamak mümkündür. İlk aşamada işler geniş gruplarda sınıflandırılabilir
(A grubu, B grubu, C grubu gibi), sonraki aşamada ise, her gruptaki iş pozisyonları kendi arasında
sıralanabilir.
Faktör karşılaştırma yönetimi ise, sayısal bir süreç gerektirmektedir. Yöntem, karşılaştırma yaklaşımı ile
işlerin göreceli önemini belirlemeyi önermektedir. Bu amaçla ilk aşamada tanımlanmış olan anahtar
işlerin belirli bazı faktörlere göre (beceri, zihinsel çaba, bedensel çaba, iş güvenliği riski gibi)
puanlanması gerekir. İkinci aşama, oluşturulacak bir kıyaslama ölçeğinde anahtar iş pozisyonları
konumlandırılır. Üçüncü aşamada ise, diğer iş pozisyonları anahtar iş pozisyonlarına kıyaslanarak
karşılaştırma ölçeğine yerleştirilir. Faktör karşılaştırma yöntemi, sınıflama yöntemiyle birlikte
kullanılabilir.
Nihayet, uygulamada en yaygın şekilde kullanılan metod, puanlama yöntemidir. Oldukça sofistike bir
sistem olan puanlama yöntemi, iş değerlendirme sürecinde çoklu değişkenleri esas almaktadır.
Puanlama yönteminde de faktörler (beceri, bedensel çaba, zihinsel çaba gibi) kullanılır. Uygulamada
faktör sayısının 6-11 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca, faktörleri, temel ve alt faktörler olarak
sınıflandırmak da mümkündür.
Puanlama yönteminde her iş pozisyonunun ayrı ayrı puanlanması gerektiği için faktörlerin
ağırlıklandırılması ve derecelendirilmesi gerekir. Ağırlandırma, her faktörün diğer faktörler karşısındaki
oransal değerinin tanımlanmasıdır. Genellikle faktörler, yüzdelik bir formatta ağırlıklandırılır. Örneğin 1.
faktörün ağırlığı %30, 2. faktör %20 gibi. Derecelendirme ise, faktörün değerlendirilen iş pozisyonu
açısından önem derecesini belirlemek amacıyla yapılır. Çoğunlukla beşli bir derecelendirme tercih edilir.
1. derece en düşük puanı, 5. derece ise en yüksek puanı ihtiva eder.
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Ağırlıklandırma

ve

derecelendirme

işlemleri

sonucunda faktör derecelendirme ölçeği (veya
tablosu) geliştirilmiş olur. Sonraki aşamada iş
değerleme komitesi, iş analizi verilerini dikkate
alarak faktör derecelendirme ölçeğinden hareketle
her bir iş pozisyonunu puanlama yoluna gider.
Puanlama tamamlandığında her iş pozisyonunun
puanı dolayısıyla organizasyondaki göreceli önemi
ve sıralamadaki konumu belirlenmiş olur.
Puanlama yöntemi oldukça zor, karmaşık ve çoklu
faktör analizi gerektiren bir sistemdir. Bu nedenle
veri analizinin yetkin kişilerce yapılması oldukça
önemlidir. Ayrıca faktörlerin iş pozisyonlarının niteliklerini yansıtması gerekir. Ağırlandırma ve
derecelendirme sürecinde de faktörlerin gerçek değeri göz önünde tutulmalıdır. Uygulamada özellikle
puanlama aşaması ön plana çıktığı için değerlendirme komitesinin ilgili birimlerden temsilcilerin
katılımıyla oluşturulması gerekir.
Puanlama yöntemini sınıflama yöntemiyle birlikte uygulamak daha iyi sonuç verebilir. Öncelikle beyaz,
mavi ve gri yakalı pozisyonlar ayrı gruplarda sınıflandırılır. İkinci aşamada, her grubun özelliklerine
uygun faktör, ağırlandırma ve derecelendirme kriterleri tanımlanır. Son aşamada ise, her grubun
pozisyonları kendi ağırlandırma ve derecelendirme kriterlerine göre puanlanır.
İş değerlemesi bütünüyle pozisyonun nitelikleriyle ilgili bir değerlendirme süreci olmasına rağmen,
uygulamada sisteme bazı kişisel unsurların da eklendiği görülmektedir. Örneğin çalışanın medeni
durumu, eğitim düzeyi ve kıdemi gibi değişkenler iş değerlemesi sistemine ilave değişkenler olarak dahil
edilebilmektedir. Böylece iş pozisyonları arasında çalışanların sübjektif koşullarından kaynaklanan
farklılıklar da yaratılabilmektedir. Ancak bu değişkenlerin puanlamadaki ağırlığı oldukça sınırlı düzeyde
tutulmaktadır (%4-%5 gibi).
3.2. PİYASA ÜCRET ANALİZİ
Ücret sistemi oluşturmanın ikinci aşaması piyasa ücret araştırmasıdır. Araştırmayla, karşılaştırılabilir
şirketlerdeki pozisyonların kök ücret aralıkları belirlenir. Piyasa verileri, gerçekçi bir ücret düzeyinin
tanımlanması açısından oldukça önemlidir. Piyasanın çok üstünde ücret ödeyen bir şirket rekabet
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dezavantajı yaşabilir. Buna karşılık, piyasanın oldukça altında ücretler ödemeyi tercih eden bir şirket ise,
aradığı nitelikteki işgücünü bulmakta güçlük çekebilir. Ayrıca piyasa ortalamasının altında ücret ödeyen
şirketlerde işgücü devir hızı piyasa ortalamasının üzerinde seyredebilir. Tüm bunlar verimlilik kaybı ve
maliyet demektir. Dolayısıyla ücret politikası piyasa ortalamasına yakın ve şirketin finansal koşullarına
uygun şekilde düzenlenmelidir.
3.3. ÜCRET BAREMLERİNİN TANIMLANMASI
Piyasa ücret araştırması verilerine dayalı olarak kök ücretlerin belirlenmesi aşamasıdır. Barem sayısı,
şirketin ücret politikası ve pozisyon sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Önemli olan şirketin ve
çalışanların beklentisiyle örtüştüren bir baremlendirme sistemi oluşturmaktır.
Ücret baremlerinin tanımlanmasında ikinci adım, piyasa ortalamasına göre minimum (-%25) ve
maksimum

(+%25)

tanımlanmasıdır.
ücret

aralıkların

Aralıklandırma,

politikasına

esneklik

sağlayacak bir araçtır. Ayrıca
aralıklandırma bazı pozisyonlarda
piyasanın üzerinde (işgücü arzının
yetersiz olduğu durumlarda) veya
altında (işgücü arzının yüksek
olduğu durumlarda) bir kök ücret saptamayı mümkün kılar.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Ücret Yönetimi” dersi kapsamında ücret kavramları, ücret tanımları, ücret sistemleri ve ücret
sisteminin kurulma aşamaları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde kök ücret, ücret dışı ödemeler,
asgari ücret, brüt-net ücret, reel ücret ve giydirilmiş ücret gibi kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde,
girdi ve çıktı esaslı ücret sistemleri ve bu sistemlerin avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır. Üçüncü
bölümde ise, ücret sisteminin kurulma aşamaları öğrenilmiştir.
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UYGULAMA SORULARI
1. Girdi esaslı ücret sistemini daha çok hangi sektörlerde ya da çalışan gruplarında
uygulamak uygun olur?
2. Çıktı esaslı ücret sisteminin uygulanabileceği sektörler hangileridir? Çıktı esaslı ücret
sistemleri çalışanlar arasında yarışmayı teşvik etmek amacıyla hangi koşullarla
kullanılabilir?
3. Reel ücreti belirleyen ekonomik ve sosyal koşullar nelerdir? Bir kişi reel ücretini
artırabilir mi? Nasıl?
4. Rekabetçi ücret nedir? Bu ücreti belirleyen faktörler nelerdir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi eğitimi, işi, yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun her çalışan için yaşamının en önemli
belirleyicisidir?
(a) Ücret
(b) Verimlilik
(c) Tazminat
(d) Emeklilik aylığı
(e) Sigorta
(2) Hangisi en yaygın iş değerlemesi yöntemidir?
(a) Sıralama
(b) Sınıflama
(c) Faktör karşılaştırma
(d) Kademelendirme
(e) Puanlama
(3) Hangisi çalışanın; gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını
karşılamasına olanak sağlayan ücrettir?
(a) Reel ücret
(b) İşçilik maliyeti
(c) Ücret dışı ödeme
(d) Ücret maliyeti
(e) Asgari ücret
(4) Hangisi bir ücret sistemidir?
(a) Kök ücret
(b) Ücret
(c) Girdi odaklı
(d) Ücret geliri
(e) Ücret dışı ödeme
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(5) Hangisi iş değerlemesi yöntemlerinden biri değildir?
(a) Sıralama
(b) Sınıflama
(c) Faktör karşılaştırma
(d) Kademelendirme
(e) Puanlama
(6) Hangisi fiktif bir ücret kavramıdır?
(a) Brüt ücret
(b) Reel ücret
(c) Net ücret
(d) Giydirilmiş ücret
(e) İşçilik maliyeti
(7) Hangisi en basit iş değerlemesi yöntemidir?
(a) Sıralama
(b) Sınıflama
(c) Faktör karşılaştırma
(d) Kademelendirme
(e) Puanlama
(8) Hangisi işveren açısından hem üretkenliğin geliştirilmesi hem de üretim maliyeti açısından
önemlidir?
(a) Ücret
(b) Verimlilik
(c) Eğitim
(d) İş güvenliği
(e) Performans
(9) Hangisi verimlilik hesaplamasında kullanılan veridir?
(a) Brüt ücret
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(b) Reel ücret
(c) Net ücret
(d) Giydirilmiş ücret
(e) İşçilik maliyeti
(10) Hangisi çalışanın yaşayacağı mekân, tüketeceği mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi, satın
alacağı sağlık ve eğitim hizmetlerini belirleyen değişkendir?
(a) Ücret
(b) Sosyal haklar
(c) Tazminat
(d) Emeklilik aylığı
(e) Sigorta
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12. ÜNİTE:
ÜCRET POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Ücret politikasının hedeflerini tartışacağız.
(2) Ücret politikalarını analiz edeceğiz.
(3) Ücret politikasının sonuçlarını değerlendireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Ücret politikasını etkileyen faktörler nelerdir? Asgari ücret ya da memur maaş artışları
ne ölçüde belirleyici olabilir?
(2) Çalışanın memnun kalmadığı ücret politikası karşısında etik dışı ve yasal olmayan
davranışları nelerdir?
(3) Sendikalaşma ücret politikasını hangi koşullarda ve nasıl etkileyebilir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

edileceği veya geliştirileceği

Ücret politikasının hedefleri,
ücret
Ücret Politikası

politikaları

politikaların
dezavantajları
politikasının
öğrenmek.

ve

avantajları
ile

bu Metinler,

açıklamalar

ve örneklerle

konuların

ücret kolay

sonuçlarını sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması

239

Anahtar Kavramlar
 Ücret
 Ücret politikası
 Girdi
 Çıktı
 Verimlilik
 Memnuniyet
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Ücret politikası, şirketin rakipleri karşısında benimsediği ücretlendirme yaklaşımını tanımlamaktadır. Bir
şirket, piyasanın altında, piyasanın üzerinde veya piyasa düzeyinde ücret politikası izleyebilir. Her
politikanın avantaj ve dezavantajları olduğu gibi çalışanların izlenen politikaya tepkileri insan kaynakları
yönetiminin ilgilenmesi gereken sonuçlardır.
1. ÜCRET POLİTİKASININ HEDEFLERİ
Ücret politikası, insan kaynakları yönetiminin en önemli araçlarından biridir. İzlenecek ücret politikası
hem muhtemel adayları hem de çalışanları memnun edici olmalıdır. Bu açıdan ücret politikasının
başarısı çalışan memnuniyet algısıyla ölçülebilir. Bu ölçümün iki temel boyutu olmalıdır. Birinci boyut,
ücret hakkaniyetiyle ilişkilidir. Ücret hakkaniyeti, çalışanın eş değer nitelikteki (vasıf ve beceri gibi)
arkadaşının (veya arkadaşlarının) kazandığı ücret ile kendi ücretini kıyaslamasına dayanır. Kıyaslama
sadece miktarı değil aynı zamanda “girdi (harcanan emek)/çıktı (alınan ücret)” oranı üzerinden de
yapılır. Diğer bir değişle daha yüksek ücret alıyor olsa bile, harcadığı emeğe kıyasla karşılaştırdığı
çalışma arkadaşından görece daha düşük ücret aldığını düşünen bir çalışanın ücret hakkaniyeti negatif
yönlü olacaktır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Ücret politikası: Ücret politikası, şirketin rakipleri karşısında benimsediği ücretlendirme yaklaşımıdır.
Piyasanın altı: Şirketin ortalama kök ücretinin rakiplerin ortalama kök ücretinden daha düşük bir
düzeyde belirlenmesidir.
Piyasanın üstü: Şirketin ortalama kök ücretinin rakiplerin ortalama kök ücretinden daha yüksek bir
düzeyde belirlenmesidir.
Piyasanın düzeyi: Şirketin ortalama kök ücretinin rakiplerin ortalama kök ücretiyle aynı düzeyde
olmasıdır.
İnsan kaynakları yönetimi açısından çalışanın beklentileri çerçevesinde izlenecek ücret politikasının üç
temel hedefi vardır. Öncelikle ücret politikası işletmenin ihtiyaç duyduğu yetkin adayları cezp edecek
nitelikte olmalıdır. İşletmenin önerdiği kök ücretin, ücret dışı ödemelerin ve ücret algısını olumlu yönde
etkileyecek diğer olanakların (kariyer, iyi çalışma koşulları gibi) adayın beklentileriyle örtüşmelidir. Bu
amaçla piyasa ücret eğrisinin gerçekçi şekilde analiz edilmesi ve piyasa ile uyumlu bir politika izlenmesi
uygun olacaktır.
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Örgütsel açıdan bir ücret politikasının ikinci hedefi, yetkin çalışanların ücret memnuniyetini sağlayarak
işletmede kalmalarını sağlamaktır. Özellikle ücretin işin değeri, kıdem ve performansla ilişkilendirilmesi
bu hedefi destekleyecektir. Bunun için şirketin hem piyasa ücret trendlerini izlemesi hem de işletme
içinde ücret hakkaniyeti algısını geliştirecek uygulamalara (iş değerlemesi, performans primi ve ücretin
gizliliği politikası gibi) yönelmesi gerekir.
Nihayet, ücret politikasının üçüncü hedefi, çalışanı örgütsel hedeflere karşı motive etmektir. Bu hedef
ikinci hedefle yakından ilişkilidir. İnsan kaynakları yönetiminin nihai amacı insan kaynağından örgütsel
amaçlar doğrultusunda maksimum düzeyde yararlanmaktır. Ücret, bu amacı destekleyen en stratejik
araç konumundadır. Ücret beklentisi karşılanmış bir işgücünün hem verimlilik hem de örgütsel sadakat
açısından pozitif tutum ve davranışlar sergileyeceği açıktır.
2. ÜCRET POLİTİKALARI
2.1. PİYASANIN ALTI
Şirketin ortalama kök ücretinin rakiplerin ortalama kök ücretinden daha düşük bir düzeyde
belirlenmesidir. Bu politika özellikle işgücü arzının işgücü talebinden daha büyük olduğu koşullarda
avantajlıdır. Ayrıca, piyasanın altında bir ücret politikası şirkete rakipleri karşısından avantaj
sağlayacaktır. Buna karşılık, böyle bir politika yetkin işgücünü bulmayı güçleştirebilir. Ayrıca, nitelikli
çalışanların şirketten ayrılma isteğini harekete geçirebilir. Artan işgücü devri tedarik ve seçme
maliyetlerini arttıracaktır. Dolayısıyla kısa dönemli avantajlar orta ve uzun dönemde daha büyük
kayıplara yol açabilir.
2.2. PİYASANIN ÜSTÜ
Finansal açıdan güçlü olduğunda şirket piyasa ortalamasının üzerinde bir ücret ödemeye yönelebilir. Bu
politika, hem yetkin işgücünün şirkete çekmeyi sağlayabilir hem de çalışanların motivasyonunu
destekleyerek verimlilik kazanımlarına yol açabilir. Buna karşılık, aşağı doğru konjonktürel
dalgalanmalarda piyasanın üstünde bir ücret politikası şirketin hareket alanını sınırlayıcı bir rol
oynayabilir.
2.3. PİYASA DÜZEYİ
Piyasa düzeyinde bir ücret politikası, şirketlerin ücretlendirme açısından rakipleriyle uyumlu hareket
etmesini tanımlar. Bu yaklaşım, en yaygın ücret politikasıdır. Bu politika yanı zamanda şirketin
konjonktürel dalgalanmalara daha kolay tepki vermesine olanak sağlar.
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ÜCRET POLİTİKALARI
Avantajı

Politika

Piyasanın Altı

(1) Maliyet tasarrufu sağlaması.
(2) Rekabet üstünlüğü yaratması.

(1) Yetkin işgücünü şirkete çekilmesi.
Piyasanın Üstü

(2) İşgücü devir hızının azalması.
(3) Çalışan memnuniyetinin artması.

Dezavantajı
(1) Yetkin adayların cezp edilememesi.
(2) Çalışan memnuniyetinin azalması.
(3) İşgücü devir hızının artması.
(1) Yüksek maliyetlere yol açması.
(2) Rekabet dezavantajı yaratması.
(3) Kriz dönemlerde finansal problemlere
yol açması.
(1) Yetkin bireyleri çekmede güçlük

Piyasa Düzeyi

(1) Rekabet koşullarıyla uyumlu olması.

yaratması.

(2) Değişime (aşağı veya yukarı) olanak (2) Yetkin çalışanları şirkette tutmakta
sağlaması.

güçlüklere yol açması.

(SHRM, 2013)

2.4. Esnek Politika
Esnek politika, dönemsel koşullar ve işgücü arzı gibi faktörleri dikkatte alarak yukarıda açıklanan üç
politikadan en uygun olanının seçilmesidir. Bir diğer ifade ile tüm şirket için tek bir ücret politikası yerine
pozisyonlara göre bir politika benimsenmesi, bu politikanın dönemsel ve pozisyon bazlı olarak
esnekleştirilebilmesi gerekir. Örneğin şehir merkezlerinden uzakta faaliyette bulunan bir çimento
fabrikası mavi yakalı işgücünün çevredeki kırsal alandan karşılayabileceği için piyasanın altında bir
ücret politikası izleyebilir. Buna karşılık, şirket beyaz yakalı ve yönetsel pozisyonlar için piyasanın
üzerinde bir ücret politikası benimsenmelidir.
3. ÜCRET POLİTİKASININ SONUÇLARI
Ücret politikasının beklentileri karşılayamaması durumunda çalışanın çeşitli negatif geribildirimlerde
bulunması kaçınılmazdır. Çalışanın amacı, beklentilerin altında kalan çıktıyla (ücret) girdiyi (çalışma
süresi) dengelemektir. Bunu girdiyi düşürerek veya çıktıyı arttırarak yapmaya çalışacaktır.
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3.1. GİRDİYİ DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞLAR
Girdiyi düşürmenin öncelikli aracı çalışma süresini düşürmektir. Böylece çalışan girdiyle çıktıyı (ücreti)
dengelemeyi hedefler. Gecikilen veya kaytarılan sürelerin ve devamsızlığın artması çalışanın girdiyi
kısma çabalarının somut yansımalarıdır. Ayrıca işi ağırdan alma, hatalı işlemlerin sayısını arttırması ya
da iş kalitesinin düşmesi gibi verimlilik karşıtı davranışlar da gözlenebilir.
3.2. ÇIKTIYI ARTIRICI DAVRANIŞLAR
Çıktıyı arttırmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Örgütlenerek emeği kısmak yani greve veya iş
bırakma eylemine yönelmek mümkündür. Bu hem ahlaki hem de hukuki açıdan en rasyonel seçenektir.
Örgütlenmenin ücretler üzerinde yukarı doğru bir etki yarattığı bilinmektedir.
Buna karşılık, çalışanın işyeri olanaklarını kendi kişisel amaçlar için suiistimal etmesi gibi davranışlar da
söz konusudur. Örneğin masrafların yüksek gösterilmesi, şirketin araçlarının, bilgisayarlarının ve
yazıcılarının özel ihtiyaçlar için kullanılması gibi etik olmayan davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca
rüşvet, komisyon (satış ve satın alma birimlerinde) gibi yasal olmayan davranışlar da görülebilmektedir.
Çalışan bu yolla toplam gelirini arttırmayı hedeflemektedir.
3.3. AYRILMAK
Ücret politikasından memnuniyetsizliğin bir diğer sonucu işyerinden ayrılmaktır. Ancak bu seçenek hem
riskli (uzun bir süre yeni iş bulamama sorunu) hem de maliyetlidir (kıdem tazminatı haklarını kaybetmek
gibi). Bu nedenle bu davranış tipolojisine genellikle kıdem düzeyi düşük çalışanlar arasında
rastlanmaktadır. Bazı çalışanlar işten ayrılmadan önce uygun bir iş arayışına girerek riski minimize
etmeye yönelirler.


244

ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Ücret Politikası” dersi kapsamında ücret politikası kavramı, ücret politikasının hedefleri,
ücret politikası türleri ve ücret politikasının sonuçları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde ücret
politikası kavramı tanımlanmış ve ücret politikasının örgütsel hedefleri tartışılmıştır. İkinci bölümde ise,
piyasa altı, piyasa üstü, piyasa düzeyi ve esnek ücret politikaları analiz edilmiş, bu politikaların
avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, ayrıca, ücret politikasından memnun
olmayan çalışanların girdiyi kısma ve çıktıyı attırma davranışları tanımlanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Ülkemizde şirketler daha çok hangi ücret politikasını izlemektedir? Bu politika
sektörlere göre değişmekte midir?
2. Ülkemizde sendikalaşmış ve sendikalaşmamış işletmeler arasında ücret politikası
farklılaşmakta mıdır?
3. Ülkemizde ücretinden memnun kalmayan çalışanlar nasıl davranmayı tercih
etmektedirler?
4. Maaşından memnun kalmadığı halde çalışmaya devam eden memurlar ne tür etik dışı
davranışlar sergileyebilmektedirler?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi şirketin ortalama kök ücretinin rakiplerin ortalama kök ücretinden daha düşük bir
düzeyde belirlenmesini öngören politikadır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(2) Hangisi şirketin rakipleri karşısında benimsediği ücretlendirme yaklaşımını tanımlamaktadır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(3) Hangisi çalışanın ücret politikasına karşı göstermemesi gereken tepkilerden biridir?
(a) Yeni iş aramak
(b) Fazla mesaiye kalmak
(c) Suiistimal
(d) Sendikalaşmak
(e) Yetkinliklerini geliştirmek
(4) Hangisi bir ücret politikadır?
(a) Rekabetçi
(b) Değişken
(c) Gerçekçi
(d) Yetersiz
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(e) Esnek
(5) Hangisi bir ücret politikası değildir?
(a) Piyasa ötesi
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(6) Hangi sınırlı sayıdaki şirket tarafından benimsenen bir ücret politikasıdır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(7) Hangi şirketin ücretlendirme açısından rakipleriyle uyumlu hareket etmesini talep eden
politikadır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(8) Hangisi çalışanın ücret politikasına karşı gösterdiği tepkilerden biridir?
(a) Girdiyi kısmak
(b) Yöneticiyle konuşmak
(c) IK birimi ile görüşmek
(d) Duruma razı olmak
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(e) Dedikodu yapmak
(9) Hangisi birden fazla ücret politikasını bir arada uygulamayı öneren politikadır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek
(10) Hangisi en yaygın ücret politikasıdır?
(a) Ücret politikası
(b) Piyasa altı
(c) Piyasa üstü
(d) Piyasa düzeyi
(e) Esnek

249

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Cascio, F. Wayne (1992), Managing Human Resources, McGraw-Hill Pub., New York.
Dessler, Gary (2005), Human Resource Management, Pearson-Prentice Hall.
Dessler, Gary and Cole, Nina (2010), Human Resources Management in Canada, Pearson Education,
Canada.
Gatewood, Robert and Feild, Hubert S. (2000), Human Resource Selection, South-Western College
Pub., Columbus.
İsmail Ataay (1996), “İş Değerleme”, İnsan Kaynakları Yönetimi (Editör: Tuğray Kaynak), Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir: 237-281.
İsmail Ataay (1996), “Ücret Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi (Editör: Tuğray Kaynak), Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir: 191-236.
Sabuncuoğlu, Zeyyat (1999), Personel Yönetimi: Politika ve Yönetsel Teknikler, İstanbul.
SHRM (2013), Compensation’s Role in Human Resource Strategy, www.shrm.org.

250

13. ÜNİTE:
ÜCRET HESAPLAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Brüt ve net ücret hesaplamalarını öğreneceğiz.
(2) İşçilik maliyeti ve giydirilmiş ücret hesaplamalarının nasıl yapıldığını açıklayacağız.
(3) Reel ücretteki değişimin nasıl hesaplandığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Brüt ücretten ne tür kesintiler yapılmaktadır? Bu kesintilerin hangileri çalışan
açısından tasarruf niteliğindedir?
(2) Ücret maliyeti ile işçilik maliyeti arasında nasıl bir fark vardır? Çalışanın verimliliğini
ölçerken hangi verinin kullanılması gerekir? Neden?
(3) Ücretteki değişimin reel değeri nasıl hesaplanabilir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Ücret Hesaplamaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Brüt ücret, net ücret, ücret Metinler,

açıklamalar

maliyeti, işçilik maliyeti ve reel örneklerle

konuların

ücret
öğrenmek.

hesaplamalarını kolay
sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Ücret
 Brüt ücret
 Net ücret
 Ücret maliyeti
 İşçilik maliyeti
 Reel ücret
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Birçok işletmede ücret politikasını ve ücret sistemini oluşturmasının yanında IK birimi ücretlemeyle ilgili
işlemleri de (hesaplama ve bordrolama) gerçekleştirmektedir. Bu tür işlemler, hem çalışanın hak ettiği
ücretin tam olarak hesaplanması hem de işçilik maliyetinin gerçekçi şekilde belirlenmesi açısından son
derece önemlidir.
Bu hesaplamaların önemi sadece ücret haklarıyla sınırlı değildir. Nitekim giyindirilmiş ücret, çalışanın
işten ayrılırken hesaplanması gereken kıdem tazminat gereklidir. Benzer biçimde işgücü verimliliğinin
gerçekçi şekilde ölçülmesi işçilik maliyetinin uygun şekilde hesaplanmasına bağlıdır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Brüt ücret: Kök ücretin çalışma süresi ile çarpılması sonucu ulaşılan parasal değerdir.
Net ücret: Yasal kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen meblağdır.
Ücret maliyeti: Brüt ücretin işverene yasal maliyetidir.
Giydirilmiş ücret: Brüt ücret ve çalışana yapılan her türlü ücret dışı ödemenin toplamıdır.
İşçilik maliyeti: Ücret maliyeti, işçilik giderleri ve ücret dışı ödemelerin toplamıdır.
Reel ücret: Nominal ücretin satın alabildiği mal ve hizmetlerin miktarıdır.
Hesaplamalar açısından çalışanı ilgilendiren veri, net ücret miktarı iken, işveren, işçilik maliyetine
odaklanmaktadır. Bu iki veri arasında ciddi bir fark söz konusudur (çoğu işletmede %100’e varan
oranda). Bu nedenle ücret pazarlıklarında veya ücret artış oranlarının belirlenmesinde taraflar arasında
çatışmalar, hayal kırıklıkları ve tatminsizlikler söz konusu olabilmektedir.
1. BRÜT-NET ve ÜCRET MALİYETİ HESAPLAMALARI
1.1. BRÜT-NET ÜCRET
Brüt ücret, kök ücretin çalışma süresi ile çarpılması sonucu ulaşılan parasal değerdir. İş sözleşmesinde
aksi belirtilmediği sürece, işçi ve işveren arasında kararlaştırılan ücret, brüt bir meblağı ifade eder. Net
ücret ise, brüt ücretten yapılan kesintiler sonucu çalışana ödenen miktardır. Devamsızlığı olmayan tam
süreli bir işçi, haftada 45, ayda ise 225 saat çalışır. 225’lik çalışma süresi, fiilen çalışılmadan geçirilen
ücretli hafta tatili ve genel tatil günlerini de (resmi ve dini bayramlar gibi) kapsar.
Örneğimizde saatlik kök ücreti 29,4 TL/saat olan bir çalışanın brüt ücret ve net ücreti aşağıdaki Tablo’da
izah edilmiştir. Tablo’ya göre aylık brüt ücreti 6.615 TL olan bir işçinin net ücreti 4.729,1 TL’dir.
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BRÜT ÜCRET-NET ÜCRET HESABI (ÖRNEK)

İş ç i
Saatlik Kök Ücret
İşlem Kalemi

Pozisyonu

Aylık Çalışma Süresi

Tam süreli işçi

225 saat

29,4 TL/saat
Açıklama

İşlem (TL)

Brüt Ücret

Saatlik kök ücret x aylık çalışma süresi

Net Ücret (1. İşlem)

SGK işçi payının hesaplanması
(Brüt Ücretin %14’ü)

Net Ücret (2. İşlem)

İşsizlik Sigortası işçi payının hesaplanması
(Brüt Ücretin %1’i)

6.615x%1=66,2

Net Ücret (3. İşlem)

Gelir Vergisi Matrahının hesaplanması
[Brüt ücret-(SGK+İşsizlik Sigortası kesintisi)]

6.615-(926,1+66,2)=5.622,8

Net Ücret (4. İşlem)

Gelir Vergisi kesintisinin hesaplanması
(Gelir Vergisi Matrahının %15’i)

5.622,8x%15=843,4

Net Ücret (5. İşlem)

Damga Vergisi kesintisinin hesaplanması
(Brüt Ücretin ‰ 7,59’u)

6.615x‰7,59=50,2

Net Ücret (6. İşlem)

Net ücretin hesabı
[Brüt Ücret – (1+2+4+5 nolu işlemler)]

29,4x225=6.615
6.615x%14=926,1

6.615-(926,1+66,2+843,4+50,2)=

4729,1 TL

Görüldüğü gibi net ücret brüt ücretin %71.49’una karşılık gelmektedir. Diğer bir ifade ile brüt ücretinin
yaklaşık %28,51’i yasal kesintiler nedeniyle çalışanın eline geçmemektedir. Buna karşılık, bu kesintilerin
bir kısmı çalışan adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) (%14) ve İşsizlik Sigortası’na (%1) bir açıdan
zorunlu bir tasarruf olarak aktarılmaktadır. Bu tasarruflar, çalışanın karışılabileceği muhtemel sosyal
risklere (hastalık, kaza, işsizlik ve yaşlılık gibi) karşı finansal bir güvence niteliğindedir.
1.2. BRÜT ÜCRET-ÜCRET MALİYETİ
Brüt ücret işçinin hak ettiği ücreti tanımlar. Buna karşılık brüt ücret işverenin ücret maliyetinin sadece bir
kısmını teşkil eder. İşveren brüt ücrete ilave olarak çalışan adına SGK’ya ve İşsizlik Sigortası’na ilave
ödemelerde bulunur. Brüt ücret ve bu ilave ödemelerin toplamı işverenin ücret maliyetini oluşturur.
Örneğimizde saatlik kök ücreti 29,4 TL/saat olan çalışan örneğinden hareketle ücret maliyeti aşağıdaki
tabloda izah edilmiştir. Tabloya göre aylık brüt ücreti 6.615 TL olan bir işçinin ücret maliyeti 8.103,4
TL’dir.
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BRÜT ÜCRET- ÜCRET MALİYETİ HESABI (ÖRNEK)

İş ç i
Saatlik Kök Ücret

Ücret Maliyeti (1. İşlem)
Ücret Maliyeti (2. İşlem)

Aylık Çalışma Süresi

Tam süreli işçi

225 saat

29,4 TL/saat

İşlem Kalemi
Brüt Ücret

Pozisyonu

Açıklama
Saatlik kök ücret x aylık çalışma süresi
SGK işveren payının hesaplanması
(Brüt Ücretin %20,5’i)
İşsizlik Sigortası işveren payının hesaplanması
(Brüt Ücretin %2’si)

Ücret Maliyeti (3. İşlem) Brüt Ücret+(1+2 nolu işlemler)

İşlem (TL)
29,4x225=6.615
6.615%20,5=1.356,1

6.615x%2=132,3
6.615+(1.356,1+132,3)=8.103,4

Veriler, net ücretin ücret maliyetinin ancak %58,4’üne denk geldiğini göstermektedir. Basit bir ifade ile
işverenin kasasından ücret olarak çıkan her 100 TL’nin sadece 58,4 TL’si çalışanın cebine girerken,
%41,6’sı çeşitli kesitlilere gitmektedir. Bu karşılık, yukarıda da ifade edildiği gibi yapılan kesintilerin
büyük bir bölümü aslında çalışanın gelecekteki ihtiyaçları için SGK ve İşsizlik Sigortası Fonu’na
aktarılmaktadır. Örneğimizdeki işlemler açısından ücret maliyetinin %58,4’ü çalışanın hesabına
yatırılırken, %30,6’sı (2.480,6 TL) ise, bir anlamda çalışan adına tasarruf edilmektedir. Bu miktar, toplam
kesintilerin (3.374,2 TL) %73,5’ine karşılık gelmektedir.
3. GİYDİRİLMİŞ ÜCRET-İŞÇİLİK MALİYETİ
İşveren çalışana sadece ücret ödemesi yapmaz, aynı zamanda sosyal amaçlı olarak ayni ve nakdi
nitelikli çeşitli ücret dışı ödemelerde de bulunur. Bu ödemeler giydirilmiş ücretinin bir parçasını teşkil
ederken, işçilik maliyetinin de girdisi niteliğindedir. Dolayısıyla verimlilik hesaplamalarında çalışanın
işverene toplam maliyetini gösteren işçilik maliyeti verileri kullanılmalıdır. Giydirilmiş ücret ise, kıdem
tazminatı gibi çalışanın işten ayrılırken alacağı ödemelerin hesabında dikkate alınan değeri tanımlar.
Örneğimizde saatlik kök ücreti 29,4 TL/saat olan çalışana işverenin öğle yemeği (aylık maliyeti 350 TL),
servis (aylık maliyeti 275 TL), yılda 2 kez 240 TL alış veriş çeki, 360 TL değerinde yılbaşı sepeti ve yılda
2 kez ücretin 1/3 oranında ikramiye verdiği varsayılmıştır. Giydirilmiş ücret ve işçilik maliyetiyle ilgili
hesaplamalar aşağıda açıklanmıştır.
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GİYDİRİLMİŞ ÜCRET-İŞÇİLİK MALİYETİ (ÖRNEK)
İşlem Kalemi

Niteliği

Aylık Miktarı (TL)

Brüt Ücret

Çalışanın hak ettiği ücret

6 .5 1 5

Net Ücret

Çalışanın eline geçen ücret

4 .7 2 9 ,1

Ücret Maliyeti

Ücretin işverene maliyeti

8 .1 0 3 ,4

Aylık Ücret Dışı Ödemeler

Detayı aşağıda verilmiştir

1 .0 6 2 ,5

Brüt Ücret+Ücret Dışı Ödemeler

7 .6 7 7 ,5

Ücret Maliyeti+Ücret Dışı Ödemeler

9 .1 6 5 ,9

Giydirilmiş Ücret
İşçilik Maliyeti

Ücret Dışı Ödemeler
İşlem Kalemi

Açıklama

Miktarı (TL)

(1) Öğle yemeği (aylık)

3 50x 12

4 .2 0 0

(2) Servis (aylık)

2 75x 12

3 .3 0 0

(3) Alış-veriş çeki (yılda 2 kez)

2 x 240

480

(4) Yılbaşı sepeti (yıl 1 kez)

1 x 360

360

(5) İkramiye (yıl 2 kez ücretin 1/3’ü)

2x(6.515/3)

4 .4 1 0

Ücret dışı ödemelerin yıllık maliyeti

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) kalemlerin toplamı

1 2 .7 5 0

Ücret dışı ödemelerin aylık maliyeti

Ücret dışı ödemelerinin 12’ye bölünmesi

1 .0 6 2 ,5 ₺

3. REEL ÜCRET
Reel ücret, çalışanın ücreti ile satın alabildiği mal ve hizmet miktarını tanımlar. Daha önce de ifade
edildiği gibi aynı miktarda ücret almış olsalar bile kişilerin alışkanlıkları, tüketim tercihleri, sosyal
eğilimleri gibi birçok faktördeki farklılaşmaya bağlı olarak reel ücret değişebilmektedir. Bu nedenle
durumsal yerine ücretin reel eğiliminin ölçülmesi daha anlamlıdır. Bu eğilim çalışanın refah düzeyindeki
değişimi ifade eden önemli bir göstergedir.
Reel ücretlerdeki değişim eğiliminin ölçülmesi için en az iki dönemsel veriye gereksinim vardır. Diğer bir
ifade ile çalışanın belli bir dönemde (örneğin Mayıs 2010’da) aldığı ücretin satın alma gücü kapasitesinin
sonraki bir dönemde (örneğin Mayıs 2018’de) değişim yönü (artış veya azalış şeklinde) reel ücretin
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eğilimini gösterecektir. Ancak bu eğilimin analiz edilebilmesi için aynı dönemlere ilişkin bir diğer veriye,
“Ücretliler Geçinme Endeksi” istatistiğine gereksinim vardır.
Örneğin Mayıs yılı Ağustos ayında 16,7 TL/saat kök ücretinin 2018 yılı Mayıs ayına gelindiğinde 29,4
TL’ye yükselmiş olduğunu varsayalım. Bu kök ücretin 10 yılın sonunda reel değeri aşağıda
açıklanmıştır.
REEL ÜCRET EĞİLİMİ (ÖRNEK)
İşlem Kalemi

Niteliği

Veri

Kök Ücret

M a y ıs 2 0 1 0

16,7 TL/saat

Kök Ücret

M a y ıs 2 0 1 8

29,4 TL/Saat

Ücretliler Geçinme Endeksi

M a y ıs 2 0 1 0

9 .0 0 2 ,1 0

Ücretliler Geçinme Endeksi

M a y ıs 2 0 1 8

17.499,70

Mayıs 2018’deki ücretin olması gereken değeri

32,5 TL

Reel Ücret (3. açıklama)

Reel ücretin yönü
Reel Ücretin Eğilimi (5. açıklama )

(artı yönlü yani reel ücret 2010 yılına göre

-%9,4

azalmıştır)
Açıklama:
(1) Mayıs 2010 kök ücreti Mayıs 2018 Ücretliler Geçinme Endeksi değeri ile çarpılır.
(2) Çıkan rakam Mayıs 2010 Ücretliler Geçinme Endeksi değerine bölünür.
(3) Ulaşılan değer 2010 yılı Mayıs’ındaki kök ücretin Mayıs 2018’te olması gereken değerini göstermektedir.
(4) Mevcut kök ücret olması gereken değerden daha düşük olduğu için eksi yönlü bir değişim olmuş demektir.
(5) Mayıs 2018 kök ücreti (29,4 TL) ile olması gereken kök ücret (32,5 TL) arasındaki farkın (-3,1 TL), olması gereken kök
ücrete (32,5 TL) oranı (-3,1/32,5) reel ücretin gerileme oranını verecektir. Örneğe göre çalışanın 2010 yılına kıyasla 2018
yılında ücretinin reel değeri %9,4 oranında azalmıştır.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Ücret Hesaplamaları” dersi kapsamında brüt ücret, net ücret, ücret maliyeti, işçilik maliyeti
ve reel ücret hesaplamaları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde brüt ücretin, net ücretin ve ücret
maliyetinin nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, giydirilmiş ve işçilik maliyeti
hesaplamaları örneklerle izah edilmiştir. Üçüncü bölümde ise, kök ücretin nominal değerinde meydana
gelen değişimlerin ücretin reel değerine etkisi hesaplanmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemiz ücretten yapılan kesintiler açısından
nasıl bir konumdadır?
2. Giydirilmiş ücret ve işçilik maliyetinin işletmelerin rekabet gücüne etkisi var mıdır?
3. Reel ücret analizlerinde kullanılan “Ücretliler Geçinme Endeksi” ülkemizde hangi
kurumlar tarafından hesaplanmaktadır?
4. Ücretliler Geçinme Endeksi’nin hesaplanmasında nasıl bir yöntem kullanılmaktadır?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi saatlik kök ücreti 19,8 TL olan bir çalışanın brüt ücretidir?
(a) 4.555
(b) 4.980
(c) 4.210
(d) 4.755
(e) 4.712
(2) Hangisi saatlik kök ücreti 22,2 TL olan bir çalışanın net ücretidir?
(a) 3.458,6
(b) 3.571,0
(c) 3.094,8
(d) 2.997,4
(e) 3045,6
(3) Hangisi saatlik kök ücreti 27,3 TL olan bir çalışanın gelir vergisi (%15) kesintisidir?
(a) 747,3
(b) 746,4
(c) 783,2
(d) 787,5
(e) 778,9
(4) Hangisi saatlik kök ücreti 29,1 TL olan bir çalışanın SGK kesintisidir?
(a) 986,6
(b) 988,1
(c) 902,4
(d) 916,7
(e) 912,2
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(5) Hangisi saatlik kök ücreti 30,7 TL olan bir çalışanın ücret maliyetidir?
(a) 8.936,4
(b) 8.962,1
(c) 8.949,2
(d) 8.461,7
(e) 8.855,6
(6) Saatlik kök ücreti 47,4 TL olan bir diş hekimi için aylık yemek maliyeti 710 TL ve servis
maliyeti aylık 320 TL’dir. Ayrıca 10 ay boyunca ayda 1.630 TL muayene primi ödenmektedir.
Giydirilmiş ücretini hesaplayınız.
(a) 12.982,3
(b) 12.873,5
(c) 12.947,2
(d) 12.985,8
(e) 13.053,3
(7) Saatlik kök ücreti 47,4 TL olan bir diş hekimi için aylık yemek maliyeti 710 TL ve servis
maliyeti aylık 320 TL’dir. Ayrıca 10 ay boyunca ayda 1.630 TL muayene primi ödenmektedir.
İşçilik maliyeti hesaplayınız.
(a) 15.953,0
(b) 15.633,4
(c) 15.847,2
(d) 15.453,5
(e) 15.498,6
(8) Hangisi kök ücretin çalışma süresiyle çarpılması ulaşılan parasal değerdir?
(a) Reel ücret
(b) Ücret maliyeti
(c) Brüt ücret
(d) Giydirilmiş ücret
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(e) İşçilik maliyeti
(9) Hangisi brüt ücret karşılığında işverenin kasasından çıkan meblağı ifade eder?
(a) Reel ücret
(b) Ücret maliyeti
(c) Brüt ücret
(d) Giydirilmiş ücret
(e) İşçilik maliyeti
(10) Hangisi kıdem tazminatının hesabında dikkate alınan değeri tanımlar?
(a) Reel ücret
(b) Ücret maliyeti
(c) Brüt ücret
(d) Giydirilmiş ücret
(e) İşçilik maliyeti
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14. ÜNİTE:
KARİYER YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
(1) Kariyer fonksiyonuyla ilgili kavramları tanımlayacağız.
(2) Kariyer yönetimi yaklaşımlarını tartışacağız.
(3) Örgütsel kariyer sürecinin aşamalarını açıklayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
(1) Kariyer yönetiminin çalışan ve organizasyon açısından önemi nedir?
(2) Günümüzde kariyer yönetimi nasıl bir dönüşüm geçirmektedir?
(3) Kariyer yönetiminde IK birimi, yöneticiler ve çalışanların sorumlulukları nelerdir?
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Ünitede Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde

Kazanım

Konu

Kariyer,

kariyer

edileceği veya geliştirileceği
yönetimi,

bireysel kariyer yönetimi ve
örgütsel
Kariyer Yönetimi

kariyer

yönetimi

kavramlarını, kariyer yönetimi
yaklaşımlarını

açıklamalar

örneklerle

konuların

kolay
ve

kariyer

yönetimi sürecinin aşamalarını
öğrenmek.

Metinler,

sağlanacaktır.

ve
daha

anlaşılması
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Anahtar Kavramlar
 Kariyer
 Kariyer yönetimi
 Örgütsel kariyer yönetimi
 Bireysel kariyer yönetimi
 Kariyer basamakları
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İnsan kaynakları yönetiminin klasik fonksiyonlarından biri olan kariyer yönetiminin hem çalışanın
motivasyonuna hem de örgütsel başarıya katkısı açıktır. Örgütsel kariyer sistemi, yetkin adayları şirkete
çekmenin ve performansı yüksek olan çalışanları organizasyonda tutmanın önemli bir aracıdır. Kariyer
sistemi, ayrıca, işletmenin insan kaynakları planlamasında kritik bir role sahiptir. Kariyer yönetimi
fonksiyonunun ilişkili olduğu bir diğer fonksiyon eğitimdir. Eğitim programları, gelecekteki kariyer
hedeflerini gerçekleştirmenin stratejik araçlarından biridir.
Kariyer yönetimi anlayışı son 20 yıllık dönemde ciddi bir değişim geçirmiştir. Yeni anlayış, örgütsel
ihtiyaçlardan ziyade çalışanın gelişimine odaklanmaktadır. Bu çerçevede esnek kariyer planlaması
modellerinin ön plana çıktığı görülmektedir.
1. KARİYER ve KARİYER YÖNETİMİ
1.1. TANIMI ve ÖNEMİ
Kariyer, çalışanın mesleki yaşamı boyunca geçirdiği aşamaları tanımlayan bir kavramdır. İnsan
kaynakları yönetiminde kariyer kavramı, günlük yaşamda kullanılan anlamından biraz farklı bir içeriğe
sahiptir. İlk olarak bireysel kariyerin aynı organizasyonun sınırları için olması gerekmez. İşgücü
piyasasına katılan her çalışanın kariyeri de başlamış olur. Bu kariyer süreci emekli olana kadar sürer.
Bu iki aşama arasında yapılan işler, çalışılan şirketler ve üstlenilen pozisyonlar kariyer sürecini oluşturur
(Maguire, 2006). Ayrıca, kariyer sadece başarıları değil aynı zamanda başarısızlıkları da kapsayan bir
kavramdır. Çalışanın yükselmesi (şef olması) kadar iş hayatında daha alt bir pozisyona (uzman olması)
gerilemesi de mümkündür. Her iki durumda da kariyer süreci devam eder. Nihayet, kariyer sadece
eğitimli beyaz yakalı ve yöneticilik potansiyeli olan çalışanlar için değil işgücü piyasasında yer alan
herkes için geçerli bir kavramdır. Dolayısıyla bir şirketin üst düzey yöneticileri yanında o şirketin
temizliğinden sorumlu olan çalışanlar için de kariyer söz konusudur.
1.2. KARİYER YÖNETİM
Kariyer yönetimi, örgütsel ihtiyaçları ve bireysel beklentileri optimize edecek şekilde kariyer sisteminin
oluşturulması ve uygulanmasıdır. Örgütsel kariyer yönetimi, işletmenin hedefleri doğrultusunda çalışanın
kariyer gelişimini desteklemeyi (veya yönlendirmeyi) amaçlayan politika ve uygulamaları
tanımlamaktadır. IK birimi tarafından yönetilen bu süreç, eğitim programları, danışmanlık ve koçluk
aktiviteleri gibi faaliyetleri içermektedir (Sturges, 2002). Örgütsel kariyer yönetiminde, kurumsal
beklentileri ve gelecekteki işgücü gereksinimini önceleyen bir yaklaşım hâkimdir.
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Bireysel kariyer yönetimi ise, organizasyondan bağımsız olarak çalışanın kişisel kariyer hedefleriyle ilgili
olarak planladığı ve gerçekleştirdiği sistematik çabaları tanımlar. Kariyer araştırmaları, istişare
aktiviteleri, eğitim programları ve staj planları bireysel kariyer yönetiminin araçlarıdır. Bireysel kariyer
yönetimde kişisel ilgiler, sosyal çevre ve mesleki yatkınlık gibi yönlendirici değişkenler belirleyici
konumdadır.
KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Kariyer: Çalışanın mesleki yaşamı boyunca geçirdiği aşamalardır.
Kariyer yönetimi: Örgütsel ihtiyaçları ve bireysel beklentileri optimize edecek şekilde kariyer
sisteminin hazırlanması ve uygulanmasıdır.
Kariyer patikası: Mesleki bir alanda uzmanlaşmak için izlenmesi gereken pozisyon hiyerarşisidir.
Kariyer yönetimi yaklaşımı, işletmede kariyer sürecinin yönetmesine ilişkin süreç ve uygulama anlayışını
tanımlar. Çoğu işletme örgüt merkezli bir anlayışı tercih ederken, sınırlı sayıda işletmenin çalışan
merkezli bir modeli benimsediği görülmektedir. Buna karşılık son yıllarda çoğu organizasyon çalışanların
beklentilerini de dikkate alan kazan-kazan yaklaşımını geliştirme çabasındadır (Trochiano, 2002).
1.2.1. Örgüt Merkezli Yaklaşım
Örgüt merkezli kariyer yaklaşımı, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı işgücü ihtiyacını merkez alan ve
bu ihtiyacı karşılamak amacıyla örgütsel kariyer sürecini planlayan ve uygulayan bir modeli temsil
etmektedir. Bu yaklaşımın çalışanların gelişimine katkısı yadsınamaz ancak bu modelde örgütsel
amaçlar ön plana çıkmaktadır. Örgüt merkezli yaklaşımda kariyer yönetiminin aktif süjesi işletme
yönetimidir. Çalışanın bu süreçteki rolü, yönetimin tanımlamış olduğu geliştirme faaliyetlerine katılmakla
sınırlıdır.
1.2.2. Birey Merkezli Yaklaşım
Kariyer planlama yaklaşımının ikinci modeli birey odaklı bir sistemi temsil etmektedir. Bu modelde
bireysel beklentiler örgütsel ihtiyaçlardan önce gelmektedir. Birey merkezli kariyer yaklaşımı,
performans, bireysel gelişim ve iş güvencesi kavramları çerçevesinde organize edilmektedir.
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1.2.3. Sözleşme Odaklı Yaklaşım
Bu yaklaşım, işletme yönetimi ile çalışan arasında bir iş sözleşmesi gereksinimine odaklanmaktadır. Bu
modele göre, işletme çalışanına gelecek garantisi vaadinde bulunmamaktadır. Bu yaklaşım geleneksel
iş sözleşmesi anlayışını değiştirmektedir. Eski modelde çalışanın organizasyona sadakatine karşılık
yaşam boyu istihdam garantisi sağlanmaktaydı. Sözleşme yaklaşımında ise, koşullar değişmektedir. Bu
model, çalışana istihdam garantisi verilmediği gibi sözleşmenin odağını sadakat (kıdem faktörü gibi)
değil, performans oluşturmaktadır.
1.2.4. Kazan-Kazan Yaklaşımı
Kazan-kazan yaklaşımı, örgütsel ve bireysel odaklı kariyer sistemlerinin avantajlı yönlerini entegre
ederek karma bir model yaratma çabasındadır. Entegre edilmiş bu yaklaşımın en önemli boyutu,
tarafların (çalışan ve işletme yönetiminin) beklenti ve kaygılarını daha iyi dengelemiş olmasıdır. İşletme
tarafların işbirliği yapması ve her çalışana özgü bireyselleştirilmiş kariyer planı oluşturulması kazankazan yaklaşımının esasını oluşturur.
1.3. TARAFLARIN ROL ve SORUMLULUKLARI
1.3.1. IK Birimi
Kariyer planlama sürecinin oluşturulması ve yönetilmesi IK biriminin sorumluluğundadır. IK birimi kariyer
planlama aşamalarını (kariyer patikaları) tanımlamalı, uygun adayları saptamalı ve adayların
geliştirilmesi sürecini yönetmelidir. IK birimi süreci tek tarafları yönetmekten kaçınmalıdır. Sürecin tüm
aşamalarına diğer birim yöneticileri ve çalışanlar dahil edilmelidir.
Uygun adaylar performans sonuçlarında, yönetici raporlarında ve eğitim programlarında ön plana çıkan
çalışanlar değerlendirilerek belirlenmelidir. Ayrıca, stratejik planlamanın hedefleriyle örtüşen bir aday
havuzu oluşturulmalıdır. Örneğin gelecekte kapatılması öngörülen (sözgelimi muhasebe birimi dışarıdan
hizmet alınarak gerçekleştirilecekse) birimler için aday yetiştirmek kaynak israfı anlamına gelecektir.
Öte yandan örgütsel ihtiyaçların bütünüyle organizasyon içinden karşılanmasına dayalı bir politika
rasyonel değildir. Bu amaçla yetenek yönetimi programları kariyer planlama sürecine entegre
edilmelidir. Böylece şirket dışından yetenekli bireyler şirketin geleceğine hazırlanmalı ve bu adaylara
gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Staj programı, asistanlık programı, kariyer günleri ve çıraklık programı
yetenekli adayları şirkete kazandırmanın en önemli araçlardır.
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1.3.2. Yöneticiler
Yöneticiler astlarının gelişiminde belirleyici bir role sahiptir. Yönetici, çalışanın beklentileri ile
organizasyonun ihtiyaçları arasındaki dengeyi kurabilecek konumdadır. Kariyer planlama süreci hem
yöneticiler hem de çalışanlar açısından karşılıklı etkileşim ve işbirliği olanakları sağlayabilir.
Çalışanlar, amirlerinden kariyerleri için almaları gereken eğitimler ve geliştirmeleri gereken yetkinliklere
ilişkin geribildirimler ve tavsiyeler edinebilirler. Yöneticilerin deneyimlerini astlara aktarmanın en uygun
yolu kariyer programlarıdır. Çoğu yönetici, astlarının bu yöndeki taleplerine karşılık vermeye isteklidir.
Özellikle koçluk, danışmanlık ve yönlendiricilik yetkinliklerine sahip yöneticilerin astların gelişimine daha
fazla katkı yapacağı açıktır.
Kariyer planlamasına ilişkin hususlarda amir-ast etkileşiminin etkinliği bazı faktörlere bağlıdır. Yönetici,
amaç ve hedeflerine ilişkin olarak çalışanın kafasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırabilmelidir. Birçok ast
şirketin yönetim kademesine gelebileceğini öngöremez. Bu düşünce, çalışanın kişisel gelişimine yatırım
yapmamasına yol açar. Amirin tutumu, çalışanı harekete geçirici tarzda olmalıdır. Özellikle performans
düzeyi beklentileri karşılamayan astları cesaretlendirici ve motive edici yönetsel koçluk tutumları
sergilenmelidir. Çalışanın yetersizliklerini somut olarak izah etmek, geliştirmesi gereken hususlarda
tavsiyelerde bulunmak ve kariyer fırsatlarına ilişkin geribildirimlerde bulunmak yapıcı tutum ve
davranışlara ilişkin örneklerdir (Eliza, 2010).
1.3.3. Çalışanlar
Örgütsel kariyer planlaması nihai olarak çalışanın vasıf, beceri, yetkinlik ve performansını esas almak
durumundadır. Bu nedenle kariyer planlamasını çalışanın dışında bir süreç olarak görmek gerçekçi
değildir. Çalışanlar kariyer planlama sürecinin hem hedefi hem de süjesi konumundadır. Bu nedenle
çalışanın aktif olarak sürece katkısı yapması, ayrıca IK birimi ve amirlerin astlarını bu yönde motive
etmeleri beklenir.
Süreçte çalışandan beklenen en önemli sorumluluk, kariyer hedeflerini netleştirmesi ve bu hedeflere
dönük bireysel çabalarını yoğunlaştırmasıdır. Kariyer beklentileri açık olmayan çalışanlara şirket
yönetimlerinin yatırım yapma konusunda istekli olmayacağı unutulmamalıdır. Buna karşılık, bireysel
gelişimine yatırım yapan çalışanın kariyer hedeflerini örgütsel sınırları aşacak şekilde planlaması
mümkündür. Böyle bir strateji çalışanın yukarı doğru kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmasını
destekleyecektir.
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İkinci olarak, kariyer geliştirme faaliyetlerine (eğitim, oryantasyon ve koçluk gibi) çalışanın pozitif karşılık
vermesi beklenir. Böyle bir tutum çalışanın şirket yönetimi üzerinde olumlu etki yaratmasını sağlar.
Yeterince motive görünmeyen, örgütsel çabaları ağırdan alan ve aktif katılım göstermeyen çalışanların
kariyer planlaması sürecinde şansı azalır.
Nihayet kariyer planlaması süreci her çalışana örgüt içinde gelecek garantisi vermez. Çalışanın bu
bilinçle hareket etmesi, yaşayacağı muhtemel hayal kırıklıklarını sınırlayacaktır. Başarısızlıklar kariyer
planlama sürecinin doğal sonuçlarından biridir. Bu olgunun farkında olan ve başarısızlıklardan dersler
çıkaran çalışanların sonraki dönemlerde kariyer hedefleriyle örtüşen sonuçlara ulaşması mümkündür.
2. ÖRGÜTSEL KARİYER PLANLAMA SÜRECİ
Örgütsel kariyer planlama süreci, kariyer patikalarının tanımlanması, adayların seçimi, kariyer geliştirme
araçlarının belirlenmesi ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır.
2.1. KARİYER PATİKALARININ TANIMLANMASI
Kariyer patikası, belirli bir uzmanlığa sahip olabilmek için izlenmesi gereken pozisyon hiyerarşisini
tanımlamaktadır. Fonksiyonel patikalar, çalışanın kariyerini finans, pazarlama veya insan kaynakları
yönetimi gibi uzmanlık alanlarında sürdürmesini ifade etmektedir. Büyük organizasyonlarda fonksiyonel
patikaları oluşturmak daha kolaydır. Fonksiyonel patika odaklı bireysel kariyer hedefleri pozisyon
hiyerarşisi tanımlanmış kurumsallaşmış şirketlerde daha kolay gerçekleştirilebilir.
Buna karşılık, son yıllarda örgütsel hiyerarşinin yatay hale gelmesine bağlı olarak bu tür kariyer
patikaları terk edilmektedir. Yatay örgütlenme modelleri, doğal olarak organizasyondaki kariyer
basamaklarını azaltmaktadır. Uzun bekleme süreleri ve sınırlı sayıdaki kişinin bir üst basamağa
yükselme şansına sahip olması yatay örgütlenme modellerinin diğer zaaflarıdır. Tüm bunlar çalışanların
motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla bazı yatay
organizasyonlarda kariyer beklentileri sorumluluk alanlarının genişletilmesiyle (ekip sorumluluğu, proje
sorumluğu gibi unvanlar kapsamında) dengelenmektedir (Harrington and Hall, 2007).
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GELENEKSEL KARİYER PATİKALARI (ÖRNEK)
1.

Vasıfsız işçi-yarı vasıflı-vasıflı-yüksek vasıflı-ustabaşı (formen).

2.

Şef-müdür yardımcısı- müdür- genel müdür yardımcısı-genel müdür.

3.

4.

İnsan kaynakları asistanı-İK personeli-İK sorumlusu (veya şefi)-İK müdürü-insan kaynaklarından
sorumlu direktör yardımcısı.
Asistan-doktoralı asistan-doktor öğretim görevlisi-doçent-profesör.

(IGNOU, 2013)

Sektör patikaları ise, kariyer gelişiminin bir tek organizasyonla sınırlandırılmasını önleyen bir modeli
temsil etmektedir. Bu patikada birey mesleki uzmanlaşmasına ilişkin kariyer tercihini belli bir sektörde
(sağlık, bilgi teknolojisi veya finansal hizmetler gibi) gerçekleştirme çabasındadır. Bazı sektörlerde belirli
meslek grupları örgütlenerek sektördeki kariyer rotasının oluşmasını destekleyici (bazen zorlayıcı) bir rol
oynamaktadırlar (Harrington and Hall, 2007).

Örneğin Türkiye’de mali müşavirler bu meslek

gruplarından biridir.
2.2. ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Kariyer planlama süreci örgütün geleceğine yapılan yatırımları ifade eder. Gelecekte hangi çalışanların
şirkette kalacağı, kimlerin daha sorumlu pozisyonlara yükseleceği ve şirketin geleceğinde kimlerin söz
hakkına sahip olacağı kariyer planlama sürecinde uygun adayların belirlenmesine bağlıdır. Adayların
seçiminde çeşitli psikolojik testlerin kullanımı mümkündür. Beceri ve yatkınlıkları analiz etmede, özellikle
yönetsel yetkinlikleri değerlendirmede, bu tür testlerin önemli bir katkısı olacaktır. Ayrıca insan
kaynakları personeli kariyer danışmanı olarak görev yaparak, muhtemel adayların beklentilerini
ölçmelidir.
Bu sürece katkıda bulunacak aktörlerden biri de yöneticilerdir. Yöneticilerin öncelikli rolü, astları
konusunda IK birimine gerçekçi geribildirimlerde bulunmaktır. Yatırım yapılacak çalışanların seçimine
duygusal tutum ve davranışların egemen olmaması gerekir. Özellikle “sevmek” yerine “beğenmek”
kavramını önceleyen bir yönetsel yaklaşım daha uygun olacaktır. Diğer bir ifade ile astının geleceğini
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planlarken yönetici duygularıyla değil mantıklarıyla karar vermelidir. Başarı, performans, şirkete katkı ve
yetkinlik gibi kriterler adayların seçiminde belirleyici olmalıdır.
Önemli bir diğer konu ise, amirlerin başarılı astların gelecekte kendi yerlerini alabileceklerine ilişkin
kaygılarıdır. Bu kaygı, bazı durumlarda uygun adayların haksız şekilde elimine edilmesine yol
açmaktadır. Oysa bu, organizasyonun geleceğine zarar veren bir yaklaşımdır. Zamanı geldiğinde her
yönetici yerine daha yetkin astlarına bırakmasını bilmelidir. Aslında bir amiri yönetsel açıdan başarılı
kılan hususlardan biri de yetiştirdiği yetkin yönetici adaylarıdır.
2.3. KARİYER GELİŞTİRME ARAÇLARI
Çalışanların kariyer gelişimini destekleyen aktiviteleri içermektedir. Eğitim, rotasyon, çıraklık, stajyerlik
gibi geleneksel araçların yanında günümüzde koçluk, asistanlık gibi daha çok kişisel ilişkiye dayalı
etkileşimi ön plana çıkaran araçlar ağırlık kazanmaktadır.
Eğitim programları kariyer hedeflerinin niteliğine bağlı olarak kısa (iş eğitimleri) veya uzun dönemli
(master veya sertifikalı programlar, doktora eğitimi gibi) olabilmektedir. Uzun dönemli eğitimler maliyetli
olmakla birlikte kurumsal getirisi daha yüksek ve kalıcı niteliği olan programlardır. Buna karşılık, bu tür
eğitim yatırımları çalışanların daha iyi şirketlere geçme isteğini arttırabilmekte, yapılan harcamalar ciddi
bir kaynak israfına yol açabilmektedir.
Çalışana çeşitli pozisyonlarda kısa süreli ve dönüşümlü deneyim kazandırmayı amaçlayan rotasyon
programları, düşük maliyetli ve etkili araçlardan biridir. Rotasyon özellikle esnek kariyer rotalarının
benimsendiği şirketlerde daha efektiftir.
Koçluk uygulamaları ise, son yıllarda popüler olma eğilimdedir. Koçluk programlarında, kıdemli
yöneticiler hem iş hem de hayat deneyimlerini paylaşarak çalışanların gelişimlerini desteklemektedirler.
Koçluk rolünü üstlenen yöneticinin sabırlı, anlayışlı ve pozitif olması gerekir. Aktif iletişim bu süreçte
oldukça önemlidir. Koçluk özellikle danışmanlık, müfettişlik ve mali müşavirlik gibi mesleki alanlarda
egemen bir uygulama modelidir.
2.4. KARİYER PLANININ UYGULANMASI
Kariyer planlaması sürekliliği olan bir aktivitedir. Sürecin etkinliği planlanmış faaliyetlerin izlenmesine
bağlıdır. Aksayan ve beklentileri karşılamayan aşamalar gözden geçirilmeli ve süreç iyileştirmelidir.
Kullanılan testler, görüşme formları ve teknikleri ile kariyer geliştirme araçları belirli periyotlarla
güncelleştirilmelidir. Sürecin performansını etkileyen bir diğer husus, kariyer planlarının diğer insan
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kaynakları fonksiyonlarıyla ilişkilendirilmesidir. Bu kapsamda insan kaynakları planlaması, eğitim ve
performans değerlendirme süreçleri kariyer programlarına entegre edilmelidir.
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ÜNİTENİN ÇIKTILARI
Bu ünitede “Kariyer Yönetimi” dersi kapsamında kariyer yönetimiyle ilgili kavramlar, kariyer yönetimi
yaklaşımları ve kariyer yönetimi sürecinin aşamaları öğrenilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde kariyer ve
kariyer yönetimi kavramları tanımlanmış, kariyer yönetimi yaklaşımları tartışılmış ve kariyer yönetimi
sürecinde insan kaynakları, yöneticiler ve çalışanların rol ve sorumlukları açıklanmıştır. İkinci bölümde
ise, kariyer yönetiminin aşamaları--kariyer patikaları, adaylar, geliştirme araçları ve uygulama--ele
alınmıştır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Mezuniyet sonrası kariyer planınızı tanımlarken hangi değişkenleri dikkate aldınız?
2. Kariyer planınızı olumlu yönde ve olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler nelerdir?
3. Kariyer planınızın başarısı açısından gelecekte almanız gereken eğitimler nelerdir?
4. Kariyer hedefleriniz açısından edinmeniz gereken yetkinlikler nelerdir?
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ÜNİTE SORULARI
(1) Hangisi çoğu işletmenin benimsediği kariyer yaklaşımıdır?
(a) Örgüt merkezli
(b) Birey merkezli
(c) Sözleşme odaklı
(d) Kazan-kazan
(e) Başarı merkezli
(2) Hangisi işletmenin hedefleri doğrultusunda çalışanın kariyer gelişimini desteklemeyi
amaçlayan politika ve uygulamalardır?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(3) Hangisi sınırlı sayıda işletmenin benimsediği kariyer yaklaşımıdır?
(a) Örgüt merkezli
(b) Birey merkezli
(c) Sözleşme odaklı
(d) Kazan-kazan
(e) Başarı merkezli
(4) Hangisi çalışanın kişisel kariyer hedefleriyle ilgili olarak planladığı ve gerçekleştirdiği
sistematik çabaları tanımlamaktadır?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi

282

(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(5) Hangisi örgütsel ihtiyaçları ve bireysel beklentileri optimize edecek şekilde kariyer sisteminin
dizayn edilmesi ve uygulanmasıdır?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(6) Hangisi kurumsal beklentileri ve gelecekteki işgücü gereksinimini önceleyen bir yaklaşıma
sahiptir?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(7) Hangisi sadece başarıları değil başarısızlıkları da kapsayan bir kavramdır?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(8) Hangisi yetkin adayları şirkete çekmenin ve performansı yüksek olan çalışanları
organizasyonda tutmanın önemli bir aracıdır?
(a) Kariyer yönetimi
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(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(9) Hangisi sadece beyaz yakalı çalışanları değil mavi yakalı çalışanları da kapsayan bir
kavramdır?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer
(e) Kariyer patikası
(10) Hangisi araştırmalar, eğitim programları, staj planları ve istişare aktivitelerini kapsayan
kariyer sürecidir?
(a) Kariyer yönetimi
(b) Örgütsel kariyer yönetimi
(c) Bireysel kariyer yönetimi
(d) Kariyer yönetimi yaklaşımı
(e) Kariyer patikası
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