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#GeleceğindeİK var

Son yıllarda yaşadığımız değişikliklere baktığımızda insan kaynakları

stratejilerinin çevik olmasının ne kadar önemli olduğunu deneyimledik.

Anlık değişen koşullara hızlı uyum sağlamak artık vazgeçilmez bir yetkinlik

olarak hayatımızda. Bununla beraber değişime ayak uydurmak, teknolojik

çözümlere odaklanmak yine İK bölümü ve çalışanları için çok önemli rol

oynamakta. Duygu ZERGER ULUŞAN
İnsan Kaynakları Derneği

II.Başkanı

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI
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 2022 Yılı İnsan Kaynakları trendlerine baktığımızda;

·Ürüne Odaklanan İK

·Uzaktan Çalışan Ekiplerle İş Birliği

·Beceri Ekonomisi

·Yeteneği Elde Tutma ve Yetenek Kazanımı

·Çok Kuşaklı İş Gücünü Yönetebilme

·Birden Fazla Geleceğe Hazırlanma

·Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

·Veri Okuryazarlığı

·İşveren Markasına Yatırım

·Siber Güvenlik Uygulamalarını Kullanma

·Kariyer Fırsatları Sunma

·İk’nın Gücünü Fark Etme başlıklarını görebiliriz. 

Tüm bu trenlere baktığımızda insan kaynakları stratejilerinin çevik olmasının Çevik İK tanımını ve

önemini daha da hissediyoruz. Yaklaşık son on yıldır çokça duymaya başladık Çevik İK

tanımlamasını. Özellikle de pandemi süreci ile beraber daha da önemini arttırdığını hepimiz

gözlemledik. 

Peki nedir acaba ‘’Çevik İK’’ ?

Çevik İK dediğimizde, İK bölümünün rolünden, İK görevlerinin uygulanmasından ve İK bölümünü daha

çevik bir hale getirecek yeni araçların tümünü kapsadığını söyleyebiliriz. Sürecin ve ürünün iyileşmesi

amacı ile uygulama, deneyimleme, küçük adımlar atma ve uyum gösterme anlamlarını da

taşımaktadır. 



#GeleceğindeİK var

Çevik İK’nın temel prensiplerine bakacak olursak;

·Ortak çalışmaya dayalı ilişkiler,

·Şeffaflık,

·Uyum sağlamak,

·İçsel motivasyon,

·İlham verme ve işe dahil etmek,

·Zorunluluklardan ziyade heveslere önem vermek.

Bu yaklaşımlara bakarak Çevik İK’nın daha sistematik ve yaratıcı bir çalışma şeklini ortaya koyduğunu

görmekteyiz. Bizlerin de bu doğrultuda nasıl ilerleyeceğimize dair ilk etapta düzenleyebileceğimiz

süreçlere bakacak olursak bazı süreçlerimizde yenilikler yapmayı düşünebiliriz.

İşe Alım Alanında;

·Bilgili ve yetkin insanları seçmek,

·Bir iş veren markası olarak fark yaratmak,

·İşe alım görüşme ve yöntemlerinde teknolojiyi kullanmak.

Öğrenme ve Gelişim Alanında;

·Oryantasyon programı içerisine kurum kültürünü tam kapsamı ile yerleştirmek,

·Eğitimle öğrenmek yerine insanlardan öğrenmeye önem vermek,

·Geri bildirimi etkin olarak kullanmak,

·Kişisel tutkulara temas etmek.

İşleyiş ve Değerlendirme Alanında;

·Ödül sistemini daha etkin kullanmak,

·İş yeri mutluluğuna daha fazla önem vermek.

Bu bilgilendirmelerin ışığında İnsan Kaynakları Derneği olarak bizler de tüm paydaşlarımıza Çevik İK

olabilmek adına tüm desteğimizi sunmaktayız. Özellikle yeni dönem eğitimlerimizin odak konusunda

2022 yılının İK Trendlerine öncelik verip düzenlemelerimizi bunun ışığında gerçekleştirerek insan

kaynakları profesyonellerinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Güzel ve sağlıklı yarınlara,

Saygılarımla

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI
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İnsan Kaynaklarının görev ve sorumluluk alanları

nelerdir?

İnsan kaynakları birimlerinin modern teknoloji ve

değişen çalışma koşullarıyla birlikte görev ve

sorumlulukları gün be gün artmaktadır. Modern

yönetim anlayışında insan kaynakları departmanı

genel anlamda aşağıdaki alanlardan sorumludur.

#GeleceğindeİK var

İnsan kaynakları departmanları şirket ve kurumlar için

günümüzde günden güne önem kazanarak stratejik bir

rol almaktadır. Performans, kariyer, yetenek ,ücret

,eğitim ve gelişim yönetimi ile  insan kaynakları en üst

düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki iş görene

kadar tüm çalışanları kapsayacak şekilde şirketin en

büyük değeri olan insanla ilgili tüm süreçlerden

sorumlu olarak konumlanıyor.
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Kurumun diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun insan kaynakları yeterli etkinliğe
sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. 

İnsan kaynakları Yönetimi nedir?

Çalışanın işe alımından işten çıkışına  

 kadar geçen süreçte işe alım, eğitim ve

gelişim, performans ve yetenek yönetimi

,motivasyon vb. süreçlerin bütünü insan

kaynakları yönetimidir.

İnsan kaynakları tanım olarak bir işletmede,

örgütsel ve çevresel ortamlar göz önünde

tutularak işletme içinde yüksek performanslı

iş gücünün kazanılması, uygun koşullarda

çalıştırılması geliştirilmesi, motivasyonunun

sağlanması ve elde tutulmasını sağlayan

işlev ve çalışmaların tümüdür.

İnsan kaynağının etkin ve verimli kullanımı

gerekliliğinden, şirketin dahilinde yer alan iş

gücünü kapsadığı gibi işletmenin dışında

bulunan ve potansiyel olarak

yararlanılabilecek iş gücünün yönetimini de

kapsar.

• İşte Ayrılma

• Sendikal İlişkiler

•Çalışma Mevzuatı

• İşgücü Planlaması

• İş Analizi

• İş Değerlemesi

•  Ücret Yönetimi

• Seçme ve Yerleştirme

• Eğitim ve Geliştirme

• Motivasyon ve Liderlik

• Kariyer Yönetimi

• Performans Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI

ORGANİZASYONEL GELİŞİM
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Organizasyon yapısını hedeflere uygun belirlemek

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek

Çalışan gelişim alanlarını belirleyerek doğru adımları atmak

Çalışanların performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,

mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapmak

Çalışanları performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak

Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak

Çalışanları takdir ve motive etmek

Organizasyonda çalışanları etkileyen olumsuz edici faktörleri ortadan kaldırmak

Peki Bu Amaca Nasıl Ulaşılır?

#GeleceğindeİK var

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI

Çalışanın verimliliğini artırmak

İş yaşamının kalitesini yükseltmek

Kurum ve işletmeleri belirledikleri hedeflerine ulaştırmak için sistemler

kurgulamak ve yürütmek 

İK yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardır:

(Aslında her iki amaç da birbirine bağılıdır. İş yaşamının kalitesinin artırılması, çalışanların

verimliliklerinin artırılmasına bağlıdır.)

ORGANİZASYONEL GELİŞİM
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#GeleceğindeİK var

Seçme ve yerleştirme iki farklı aşamanın bir araya

gelmesi ile oluşmaktadır. Seçme; doğru adayın

seçilmesi, yerleştirme ise seçilen adayın

oryantasyon sürecinin planlaması ve kuruma

adaptasyonu sürecidir.

Günümüz işletmelerinin etkinlik ve verimliliğinde

rol alan unsurların başında insan faktörü yer

almaktadır. 

ÇALIŞAN SEÇME VE YERLEŞTİRME

4

İşletmenin amaçlarına ulaşmada etkin bir role

sahip olan insana duyulan ihtiyaç emeklilik,

istifalar, iş akdinin sona erdirilmesi, ölümler,

hastalık, kaza, doğum gibi nedenlerle uzun

süreli alınan izinler, işlerle ilgili yapılan yeni

düzenlemeler, şirket evlilikleri gibi sebeplerle

artacaktır ve yeni bir işgören bulma ya da

seçilmesi zorunluluğu ortaya çıkacaktır.

Planlama sonucunda ortaya çıkan çalışan

açığını karşılamak üzere gerekli bilgi, yetenek,

beceri ve motivasyona sahip adayları

araştırma ve işletmeye çekebilmek insan

kaynakları planlamasının amaçları arasındadır.

Gerekli ve nitelikli insan kaynağının

sağlanması da çok sayıda kaynağın ve

yöntemin kullanılmasını gerekmektedir.

İşletmelerdeki birbirinden farklı iş ve

pozisyonlar, birbirine göre değişik nitelik,

yetenek ve kişilik özellikleri gerektirir.

ÇALIŞAN SEÇME VE YERLEŞTİRMENİN TEMEL AMACI

Bu durum ise işletmelerde, işe uygun ve nitelikli

insanların istihdam edilmesi zorunluluğunu

beraberinde getirmiştir. Çalışan ile iş arasındaki

uyumun sağlanabilmesi için hem bireyin

yeteneklerinin hem de bireyin kişilik yapısının

çalıştığı işe uygunluğu gereklidir. Eğer işgörenin

yetenekleri ile işin gerekleri arasında bir uyum

yoksa kişi işini gereğince yerine getiremeyecektir.

İş yükünü taşımayan işgören hem fiziksel, hem de

psikolojik yönden yorgun düşecek, büyük bir

olasılıkla da işi bırakacaktır. Aynı şekilde, işin

gereklerini yerine getiremeyen bir işgören çalışma

arkadaşlarının da temposunu etkileyeceğinden,

beraber çalıştığı işgörenlerin verimlerini ve

morallerini olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Bu demek oluyor ki işletmenin işleyebilmesi

yapmış veya yapacak olduğu etkin bir işgören

bulma ve seçme sürecine bağlıdır.

www.ik-der.org.tr
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Eğitim bir iş ile ilgili bilgi ve becerileri arttırarak o

işi daha iyi yapma durumudur. Bir konuda eğitim

alındıysa o konuyla ilgili yapılan işin çıktısında

mutlaka bir iyileşme olacaktır. Eğitim ve gelişim

doğumdan itibaren ölüme kadar hiç durmadan

devam eden bir süreçtir. Aslında ünlü düşünür

Hibben’in dediği gibi eğitim yaşamın durumlarını

karşılama becerisidir.

EĞİTİM VE GELİŞİM 
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Kurum açısından düşünüldüğünde ise
bireylerin ya da grupların üstlendikleri görevleri
daha etkili ve başarılı yapabilmeleri için
mesleki bilgi ve becerilerini arttıran, duygu,
düşünce, davranış, tutum ve anlayışlarını
geliştiren eğitsel eylemlerin tümüdür.
Değişen ve gelişen dünyada rekabet alanında
hayatta kalabilmek ve fark yaratabilmek için
sürekli eğitim ve geliştirme firmalar açısından
yüksek önem arz etmektedir.
Hiç kendinizi yetersiz hissettiğiniz oldu mu?
Belki de hepimizin zaman zaman başına
gelmiştir. Duyduğumuz bir konuya yabancı
hissettiğimiz ancak araştırdıktan sonra konu
hakkında sohbetler ettiğimiz, fikir edindiğimiz
durumlar mutlaka olmuştur. Özellikle yeni bir
işe başladığımız zaman ya da hiç bilmediğimiz
bir iş yapmamız gerektiğinde karamsarlık
içinde, kendimizce halletmeye çalışmışızdır.
Gelin şimdi birde tam tersini düşünelim.
Yapmamız gereken bir iş öncesinde neyi nasıl
yapmamız gerektiğini anlatan eğitim
aldığımızda o işi yapmak için sabırsızlık ve
heyecan duyarız. Kendimize güvenir ve o işin
altından kaygısızca kalkabiliriz.
Tüm bu örnekler düşünüldüğünde kazanılan
özgüven, zaman yönetimi, daha iyi çıktılar hem
firma hem çalışan açısından gelişimin
göstergesidir. 

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİNİN TEMEL AMACI

Gelişim ise daha önce eğitim yoluyla kazanılan
bilgilerin yaşama uyarlanmasıyla iyileştirme elde
etmektir.
Eğitim ve geliştirmenin sosyal ve ekonomik
açılardan bazı amaçları bulunmaktadır.
-Kaliteyi arttırmak,
-Zamandan tasarruf etmek ve zamanı
yönetebilmek,
-İş kazalarını azaltmak,
-Endüstrileşmeyi arttırmak,
-İletişimi kuvvetlendirmek ve hoşgörülü bir
çalışma ortamı sağlamak,
-Verimliliği ve aidiyet duygusunu arttırmak,
-İş tatminini arttırmak,
-Ücretlerin yükseltmek ve terfi olanaklarını
arttırmak,
-Üretimi artırmak ve maliyetleri azaltmak,
-Kişisel gelişime fayda sağlamak,
Olarak sıralanabilir. Eğitim ve geliştirme hem kişi
hem kurum için olmazsa olmazdır. Yaşam boyu
hiç bitmeyen bir süreçtir. Biz bilgiden kaçsak dahi
mutlaka bilgi bizi bulacaktır. Benjamin Franklin’in
de dediği gibi bilgiye yapılan yatırım en yüksek
faizi getirir.

M e r v e h a n   K E Ç E L İ
Y a z a r ;

www.ik-der.org.tr
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Çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş

alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer

niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan

ve sistematik bir ölçüm olan “Performans

Değerlendirme Sistemleri” verimli bir iş süreci

için bütün kurumların uygulaması gereken bir

yöntem.

Performans, herhangi bir görevin gereği olarak

önceden belirlenen standartlara uygun

davranışların gösterilmesi ve beklenen

amaçlara yaklaşma derecesi olarak

tanımlanabilir. Performans değerlendirme ise

çalışanın performansının izlendiği,

değerlendirildiği, sonucun kaydedildiği ve

çalışana bildirildiği bir süreç. Performans

yönetimi organizasyon hedefleri ile çalışanın

bireysel hedefleri arasında paralellik

sağlayarak her iki tarafın da hedeflerine

ulaşmasını koordine ediyor.

Bireylerin ve kurumların performanslarını

ölçen, doğabilecek sorunları tespit etme amacı

taşıyan, yönetimin beklentilerini çalışana

iletmesini, performansın izlenmesini, ölçümünü

içeren bir sistem akla geliyor. 

Çalışanların performanslarını doğru şek�lde

ölçümlemek

Ücret standartlarını saptamak

Başarıları ödüllend�rmek, terf�ler� bel�rlemek

Çalışanın ver�ml� ya da ver�ms�z çalıştığını tesp�t

edeb�lmek

Çalışanın eğ�t�m �ht�yaçlarını saptamak

Yönet�c� �le çalışan arasındak� �let�ş�m� arttırmak

Çalışanın yetenekler�n�n farkında olmak ve ek�p

çalışmasını teşv�k etmek

Çalışanlara ger� b�ld�r�m sağlayarak onları sürece

akt�f şek�lde dah�l etmek

Yönet�c�ler�n de kend�ler�n� değerlend�rmeler�n�

sağlamak

Performansın artmasını sağlamak

Performans değerlend�rme; çalışanın yetenekler�n�,

potans�yel�n�, �ş alışkanlıklarını, davranışlarını ve

benzer n�tel�kler�n� d�ğerler�yle karşılaştırarak yapılan

s�stemat�k b�r ölçümdür ve performans yönet�m�n�n

en öneml� aşaması.

Performans yönet�m�n�n amaçları:

#GeleceğindeİK var

Çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş

alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer

niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan ve

sistematik bir ölçüm olan “Performans

Değerlendirme Sistemleri” verimli bir iş süreci için

bütün kurumların uygulaması gereken bir

yöntem.

PERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİNİN TANIMI 
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Ücret Türleri Nelerdir?
Ücret nedir sorusundan sonra ücretin türleri en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Ücretin
türleri, İş Kanunu, Borçlar Kanunu dışında Sosyal Sigortalar Kanunu’nda da detaylıca açıklanır.
Ücret türleri; asıl ücret, ücret ekleri (ikramiye, prim, komisyon, kardan pay alma), parça başına
(akort) ücret ve yüzde yöntemine göre ücret ve bahşişler olarak sıralanabilir. 

Temel Ücret
Temel ücret, işçi ve işverenin iş sözleşmesi kurulurken kararlaştırdığı ve herhangi bir koşul ileri
sürmeye gerek olmaksızın işverenin işçiye ödeyeceğini bildirdiği ücrettir. Temel ücret, aynı
zamanda “asıl ücret” veya “çıplak ücret” şeklinde de adlandırılır. Asıl ücret dışında işçiye prim,
ikramiye, komisyon, kar payı gibi ödemelerin yanında sosyal yardım niteliğinde olan konut, yemek,
taşıt, giyim gibi ücret ekleri de verilebilir.

#GeleceğindeİK var

ÜCRET NEDİR ?

Hakan GÜNEY
İnsan Kaynakları Profesyonel�

Ücret nedir, ücret türleri nelerdir gibi soruların yanıtı
sıklıkla aranmaktadır. Ücret, ekonomik olarak üretimde
kullanılan beden ve zihin gücünün karşılığında ödenen
bedeldir. İşçinin geçim kaynağı olan ücret, işverenin
işçiye karşı olan borçları arasında en fazla yeri kaplar.
Ücret, işveren için temel borç olduğu kadar işçi için de
temel bir haktır.  
Devlet, ücretin korunması konusunda emredici kurallar
koyarak işçi ücretlerini geniş ölçüde teminat altına
almaya çalışmıştır. Bu nedenle 1982 Anayasası’nın 49
ve 55. maddelerinde yer alan sosyal devlet ilkesi
gereği, iş sözleşmesiyle çalışan tüm işçilere asgari
ücretin altında bir ücret ödenmemesi gerekmektedir.
Ücret nedir ve ücret türleri nelerdir sorularının
cevaplarını sizler için derledik.

Ücret Nedir?
Ücret, çalışanın bir işverene tabi ve bir işyerine bağlı şekilde yaptığı iş,
gösterdiği hizmet karşılığında elde etmiş olduğu maddi menfaatlerdir. Ücret
aslında bedensel ve zihinsel olarak işçinin ortaya koyduğu emeğinin
karşılığıdır. Burada önemli olan nokta, ödemenin ücret sayılabilmesi için
çalışma karşılığında ve para ile yapılmış olması koşulunu sağlamasıdır.
4758 Sayılı İş Kanunu 32. maddesine göre ücret tanımı; “genel anlamda
ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan ve para ile ödenen tutar” şeklindedir. Ücret, ikramiye, prim ve bu
niteliği taşıyan her hak, işyerinde veya banka hesabına olacak şekilde
ödenir. Ayrıca ücret niteliği taşıyan her hak, yabancı para olarak
kararlaştırılmışsa ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.
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İkramiye: İkramiye ödemesinin iş sözleşmesinde yılda bir veya birden fazla ödemesi
kararlaştırılmışsa işçinin bunu zamanı geldiğinde talep etme hakkı mevcuttur. Fakat işveren
kendiliğinden ikramiye ödemesine karar veriyorsa işçi kazanılmış bir hak talebinde bulunamaz.
İkramiye ödemeleri, genellikle yılda bir veya iki kez işçi-işveren arasındaki bağlılığı artırmak veya
kutlama, takdir amaçlı yapılır.
Prim: İşçinin bireysel veya takım çalışmasındaki üstün başarısı sonucunda, bu işi ödüllendirmek,
işçinin çabasının karşılığını vermek ve işyerindeki iş verimini artırmak amaçlı işçiye ödenen ek
ücrettir. İkramiye ile arasındaki fark ise primin işçinin yıllık gelir düzeyini yükseltme amacı taşımadan
yalnızca işin niceliğini ve niteliğini artırma amacı taşımasıdır. Ayrıca devamlılık arz etmeyen primler
ücret eki olarak kabul edilmez.
Komisyon: Komisyon ücretinden 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 74. maddesinde söz edilir.
Provizyon olarak da bilinen komisyon ücreti, iş sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan işçiye,
işverene sağladığı menfaatler doğrultusunda belli bir yüzdeye göre ödenir. Daha çok ticari işlerde
uygulanan komisyon, bazı durumlarda asıl ücrete yapılan bir ödeme iken bazı durumlarda asıl ücret
olarak komisyon kararlaştırılabilir.
Kardan pay alma: İşveren, çalışan verimini artırmak için temel ücrete ek olarak elde edilen kardan
çalışana pay verebilir. Genelde, işletme içinde üretim, yönetim ve satış kısımlarında önemli roller
oynayan çalışanlara kardan pay dağıtımı yapılır. Aslında kara katılma, işçinin ödüllendirilmesi
demektir. Ayrıca kardan pay gerçek anlamda ücreti ifade eder, çıplak ücret kardan pay alma şeklinde
belirlenemez.
Akort (Parça Başına) Ücret; Parça başına ücret türünde yapılan işin sonucuna göre ücret
hesaplama yapılır. İsminden de anlaşılacağı gibi akort ücret, parça başına ücret hesabıdır. Büyüklük,
parça sayısı, ağırlık veya uzunluk gibi birimlere göre hesaplanan akort ücret, belirli bir çalışma
dönemine düşen, her birim için hesaplanan ücretin birim sayısı toplamı ile çarpılması sonucunda
bulunur. Bu ücret türünde önemli olan, zaman değil, üretilen işin sonucudur. Bu ücrete örnek olarak;
maden işçilerinin çıkarttığı maden ağırlığına, dokuma işçilerinin dokuduğu tekstil ürünlerinin sayısına
göre ücret almaları gösterilebilir.
Yüzde Yöntemine Göre Ücret ve Bahşiş; Yüzde yöntemine göre ücret ve bahşişler; otel, lokanta,
eğlence yerleri ve benzeri yerler ile hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satılan yerlerde
çalışan işçilere ödenen ücrettir. Bu ücret türü, İş Kanunu 51. maddesinde detaylı şekilde
açıklanmıştır. Özellikle işverenler, servis karşılığı müşterilerin hesap pusulalarına “yüzde” ekleyerek
aldıkları ya da müşterilerin “bahşiş” olarak bıraktıkları paraları, tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek
zorundadırlar.
Götürü Ücret; Götürü ücret de akort ücret gibi işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret türüdür.
Hukuki olarak aralarında bir fark olmasa da bazı özellikler yönünden birbirlerinden ayrılırlar. Yapılan
işin birim bazında net şekilde belirlenememesi, seri olarak yapılamayan, birbirine benzemeyen veya
süreklilik göstermeyip bir süre sonra sona eren işlerde, işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması
“götürü ücret” olarak tanımlanır.

Ücret nedir denildiğinde aslında ücretin altında temel ücretten götürü ücrete
kadar birçok ücret türü mevcuttur. Ücret ekleri de bunlardan biridir. Yukarıda
bahsedilen temel ücrete eklenen ücret ekleri ve sosyal yardımların toplamı
“giydirilmiş ücret” denen kavramı oluşturur. Giydirilmiş ücrete, “geniş anlamda
ücret” de denir. Ayrıca giydirilmiş ücrette “sürekli” niteliği taşımayanlar tazminat
hesaplarına dahil edilmez.
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-Amacımız kişiden bağımsız sürdürebilir bir

sistem kurarak kurumsallaşmak ve bunun içinde

sisteme bağlı, gelişime önem veren hem kendisini

hem de bulunduğu yeri geliştiren personel

istihdamı sağlamak. Bu düşünce ile ülke

kalkınmasına katkı sağlamak amacı ile stratejik

planlamamızda şirket iç akademisi kurarak hem

teorik hem de pratik olarak eğitim sağlamayı hatta

imkan olması durumunda üniversiteler ile birlikte

iş birlikleri yapmak istiyorum.

Son olarak akademi kavramı dediniz, nedir
buradaki düşünceniz? 

Sedat Dağtaşoğlu, genç yaşına rağmen savunma sanayi sektöründe on

altı yıllık tecrübeye sahip idealist bir yöneticilik kariyerine sahip. Nitekim

yirmili yaşlarda fabrika müdürlüğü görevine getirilerek isminden söz

ettirmiş biri ve gelecekte planladığı hayallerine 2021 yılında kendi

fabrikasını kurarak kendi tabiri ile giriş yaptı. Sedat Dağtaşoğlu; kariyer

yolculuğunu ve ileri dönemlerdeki planlarını anlattı. 

Biraz açar mısın, Ne gibi planlar yaptınız? 

#GeleceğindeİK var

Sedat DAĞTAŞOĞLU
AYMER MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürü

geliştirememiş birine tecrübeli denmesi beni biraz
şaşırtmakta. Çünkü üniversiteden yeni mezun
olmuş birinin üniversite hayatında yaptıklarına
bakmak lazım diye düşünüyorum. Sosyal
faaliyetleri neler, hangi eğitimleri almış, bunları
nerelerde uygulamış, bölümünü severek mi
bitirmiş, staj dönemlerinde kendilerine neler
katmış, saha yani üretimi tabiri caize solumuş mu
gibi kavramlar. 

“Kurumsallaşma sürecimizde en büyük güvencemiz
çalışanlarımız olacak” 

-Nazik düşüncelerin için çok teşekkür ederim.
On altı yıllık iş yaşantımda ben dememeyi tercih
ettim çünkü tek başına ben kavramı bir anlam
ifade etmiyor. Bugüne kadar hep biz oldu
biliyorum ki en büyük gelişim farklı düşünceleri
bir araya getirerek ortak bir düşünce yaratmak
kişiyi bir yerlere getiriyor. İş yaşantı başlangıcım
tabiri caize alaylı kısım olan yani “çıraklık
dönemi” sahada başladı. O dönemlerde hayal
etmeye başladım bir gün kendi işletmemi
kuracağım diye. Ustalarımızdan öğrendiğimiz
en önemli şey “işte çalışan faktörü” kavramı
oldu. 2021 yılında hayata geçen AYMER
MAKİNA şirket politikası temelini “önce insan”
kavramı üzerine kurdu.

Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için
teşekkür ederim. Genç yaşa rağmen muazzam
bir kariyer. Biliyorum ben kavramından çok
hoşlanmazsın ancak biraz bahseder misin
kariyer yolculuğundan?

-Yeni kurulmuş firma olmamıza rağmen
süreçleri belirleme aşamamız firma kuruluşu
öncesinde gerçekleşti. Bu süreçlerden bir tanesi
de “İnsan Kaynakları Süreci” ! Burada amacımız
sadece işe alım yapmak değil, işe doğru alım
yaparak kendi personelimizi yetiştirerek onların
ve şirketimizin gelişimini sağlamak olacak. 
Örneğin yeni mezun olan arkadaşlarımızın
“çoğu tecrübeniz var mı?” sorusuna takılmakta
ki bu kavramı ben bir türlü anlamış değilim.
Yıllarca çalışmış ancak sadece çalışmış
gelişememiş,

-Şirket planımızda staj imkânı sağlıyoruz ve
buradaki amacımız akademi kavramını
yerleştirerek hem kendi bünyemize hem de diğer
kuruluşlara istihdam sağlamak olacak. .

Staj imkanı sağlıyor musunuz? 

G a r i p  K A Y A C I
R ö p o r t a j ;

AY'IN RÖPORTAJI
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#GeleceğindeİK var

Rukiye PEKRÜ
İnsan Kaynakları Profesyoneli

Artık şirketler sadece tek odaklı olma ya da kar/zarar hesabı yapma
lüksüne sahip değil. Yeteneği çeken ve elinde tutan bir işveren
markası yaratmak, şirketin başarı faktörlerinin en başında gelen
etmenlerdendir. Şirketler iyi yetenekleri bulmak, onları işe almak ve
onları şirkete bağlamanın yollarını bulmak için kendilerini birçok
yönden geliştirmeliler. Şu anda yeni nesil trendleri takip eden
firmaların çoğu sadece ürettikleri ürüne değil aynı zamanda kattıkları
değere de odaklanıyor ve bu alanlara da yatırım yapıyor. İşveren
markasına önem veren bu şirketler, çalışanlarının mutluluğu ve
gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyor. Bu da gün sonunda
şirkete ciddi anlamda faydalı çıktılar sağlıyor.
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işveren markanızın bilinilirliğini ve
değerini değerlendirin

Bir pazara girmeden önce markanızın
nerede konumlandığını görmeniz
gerekmektedir. İşveren markanızın
değerini dışarıdan ölçmek için müşteriniz
olan kullanıcıları ve hedefiniz olan
kullanıcıları değerlendirme anketine
katabilirsiniz, aynı zamanda içsel bir
değerlendirme için mevcut çalışanlarınızı
ankete katıp şirketinizin çekiciliğini, hem
müşteri/kullanıcı/partnerlerinizin gözünden
şirketinizin konumlandırmasını hem de
çalışanlarınız için şirketinizin ne ifade
ettiğini ölçerek işe koyulabilirsiniz. 

Elde edilen verileri analiz ederek işveren
markanızı şekillendirebilirsiniz. Her
şirketin farklı hedefleri olsa da işveren
markasının güçlenmesi için ortak olan bazı
noktalar vardır. 

Bu noktalar:
- Uzun vadeli işe alım olanaklarını
sağlama almak. 
- İşveren markasını küresel bir seviyeye
taşımak.
- İşveren markasını rakiplerinden
ayrıştırmak. 
- İşveren markasını yerel düzeyde de
başarılı hale getirmek. 
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Siz de çıktılar sonucu markanızı bu

noktalara konumlandıracak adımları atarak

stratejinize yön vermeye başlayabilirsiniz.

Yenilikçi öğrenme ve gelişim
uygulamalarına açık olun
Bugün ve yarının iş gücünü Y ve Z kuşağı

genç çalışanlar oluşturuyor. Bu iş gücünün

işverenlerden beklentisi ve şirkete olan

aidiyetlerinin en önemli adımlarından biri

şirketin onlara yeni yetkinlikler kazandırması

ve mevcut yeteneklerini geliştirmesi. Hatta

Türkiye ve dünyada yapılan işveren markası

anketleri de yaptıkları iş başvurularında ve

şirketleri tercih ederken dikkat ettikleri

kriterler arasında "eğitim ve gelişim

olanakları" uzun yıllardan beri listelerin ilk

sırasını oluşturuyor. Bu da aslında en iyi

yetenekleri çekmek ve onları şirketinizde

tutmak için şirketin yenilikçi öğrenme ve

gelişim uygulamalarına açık olması gerektiği

sonucunu ortaya çıkarıyor. Şirketler sürekli

gelişen bir öğrenme sistemi yaratıp

profesyonel sertifikalar, online eğitimler,

tersine mentorluk vb. gibi yeni nesil trend

uygulamalarla bu öğrenmeyi

desteklemelidir.



#GeleceğindeİK var

Markanızın değerinden yararlanın
İlk olarak potansiyel çalışanlar şirketin

işveren gücünü anlamalı, bunu başaran

şirketler sadece en iyi yeteneği çekmekle

kalmıyor aynı zamanda kurum için bir

bağlılıkta oluşturabiliyor. Bunu

başarabilmek için işveren markası

platformları kullanılıp şirketin yüzünü

oluşturmak en trend ve etkili yöntemlerden

biri. Kariyeri ile alakalı sitelerde

dolaşanların %54’ü çalışanların

yorumlarını okuyor. Pek çoğu şirket içi

"testimonials" videolarına ve çalışanların

deneyimlerine fazlasıyla önem veriyor. Bu

yüzden çalışanlara da bu platformlarda yer

verip deneyimlerini kısa kısa videolar ile

paylaşmak yeteneği çekmede son derece

işe yarayan bir yöntem. İnternet ile

büyüyen bu neslin dikkatini çekebilmek için

şirketlerin işveren markası çalışmalarında

da dijitalleşmeye gitmeleri kaçınılmaz bir

gerçek, bu potansiyel adaylara ulaşmak,

onları çekmek ve en iyi yetenekleri işe

almanızı sağlamak için fazlasıyla etkili bir

yöntem. O nedenle en iyi yetenekleri ağına

kalmak isteyen 500'den fazla şirket

Youthall'un dijital işveren markası profil

sayfaları ile şirket kültürünü, çalışma

ortamını, ofisinden görselleri, çalışan

"testimonials" videoları ve çok daha fazlası

ile yüz binlerce genç yeteneğe ulaşıp

işveren markasını dijitalde büyütmeye

devam ediyor. 

Sizin için de Youthall'da şirket profilini

oluşturmak için tam sırası! 
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Aday ve çalışan deneyimini kişiselleştirin

Yeteneği elde tutmanın en iyi yolu çalışan

deneyimini geliştirip, çalışanların 2000 kişi

arasında sadece 1 sayıdan ibaret

olmadıklarını hissettirmektir. Bunu

gerçekleştirmek için kullanılabilecek

yöntemler;

 - Kariyer diyagramı oluşturma: Çalışanlar

için özel olarak hazırlanacak olan bu kariyer

yolu, çalışanların önlerindeki geleceği ve

yapması gerekenleri daha iyi görmesini

sağlar. Aynı zaman da özgüvenlerini

geliştirerek kendinden ve yaptığı işten emin

çalışanlar ortaya çıkarır.

- Çalışanları takdir etmek: Her insan yaptığı

iş karşısında takdir edilmekten hoşlanır.

Çalışanların üzerine etkisi motivasyonu ve

bağlılığı arttırmaya yönelik olur. 

- Yapıcı ilişkiler: Çalışanların çoğunluğu

yöneticileriyle olan ilişkilerini önemser. Bu

ilişkinin güçlenmesi için gerekli olan şey ise

yöneticinin çalışanlarının günlük iş

yüklerinden daha fazlasını bilmekle başlar.

Bu gelişme ile çalışanlar ve yöneticiler

birbirlerine insan olarak bağlanırlar ve iş

ilişkisi de gelişmeye başlar.



Yatırım yapılabilecek en önemli kaynağın

insan olduğu bilgisi ışığında çalışan İnsan

Kaynakları Yönetimi; bilgi, yetenek ve

teknolojiyi kullanabilen, yetkinlik sahibi iş

görenleri işletmeye kazandırmayı

amaçlamaktadır. İşletmenin başarılı

olabilmesi için gerekli olan en önemli

unsur işyerinde çalışan iş görenlerin

yönetimidir. 

Bir işletmede nakit akışı ve diğer

organizasyonel kaynaklar nasıl

yönetiliyorsa insan kaynağı da aynı

hassasiyette yönetilmek zorundadır. İnsan

kaynakları Yönetimi faaliyetlerinin

ölçülmesi ve belirli performans

göstergelerine göre değerlendirilmesi

işletmelerin rekabetçi yapılarını

koruyabilmeleri için gerekli bir unsur

haline gelmiştir. İnsan kaynakları

yönetiminin kalitesinin ölçülmesinin

nedenlerinden ilki işletme performansının

iyileştirmesiyken ikinci neden ise İnsan

kaynakları yönetimi stratejisi ve işletme

stratejisini bir bütün haline getirmektir. 

#GeleceğindeİK var

Tarık ALTUN
İnsan Kaynakları Profesyoneli

Küresel bir boyut kazanan günümüz iş hayatında rekabetçi

politikaları devam ettirebilmek ve yeni duruma uyum sağlayabilmek

için birçok işletme insan kaynakları uygulamalarını yönetimin

olmazsa olmaz unsuru olarak benimsemiştir. Tüm bu gelişmeler

ışığında insan kaynakları yönetimi işletme yönetimi ile birlikte

hareket etmekte ve zamanla kendini yenileyip geliştirmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar iş görene yani

insan unsuruna yapılan yatırımlardır.
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İşletme önceliklerine göre hareket

edemeyen bir insan kaynakları yönetimi

başarısız olacaktır. Eğer insan kaynakları

birimleri, hangi insan kaynakları

fonksiyonunun işletmeye ne tür bir katkı

sağlayacağını tespit etmeden hareket

ederse tam anlamıyla stratejik insan

kaynakları yönetimini uygulanmadığı

gözlemlenmiş olacaktır. Stratejik insan

kaynakları yönetiminin uygulanması ise

hedeflenen işletme amacına yönelin insan

kaynakları çıktıları tespit ederek mümkün

olabilmektedir. 

Bu insan kaynakları çıktılarının ise hangi

İnsan kaynakları aktiviteleriyle ortaya

çıkacağını tespit eden insan kaynakları

birimleri stratejik insan kaynakları yönetimini

gerçekleştirmiş olacaklardır. İnsan

kaynakları birimlerinin, işletmenin üst

yönetimi ile sürekli olarak iletişim halinde

olması sebebiyle işletmenin yanlış

kararlarlar almasını önleme sorumluluğu da

vardır. Günümüzde, İnsan kaynakları

yönetiminin önemini kavrayan işletmeler

alacakları kararlarda daha sık insan

kaynakları birimlerine danışmaktadırlar.



M A R T  2 0 2 2
S A Y I  N O .  4 #GeleceğindeİK var

13

KÖŞE YAZISI

www.ik-der.org.tr

Cranfield Network on İnternational

Human resources Management

(CRANET), Center for İnternational

Human Resources Studies (CIHRS) ve

Society for Human Resources

Management (SHRM) tarafından

ortaklaşa yürütülen Eylül 2015 tarihli

“İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları ve

ABD uygulamaları (Human Resources

Management Policies and Practices in

the United States)” raporunda

İşletmelerin karar alma

mekanizmalarında insan kaynakları

birimlerinin eskiye oranla daha fazla aktif

olarak rol aldığı belirtilmiştir. Aynı

raporun 2004 tarihli verisine göre insan

kaynakları birimlerinin karar alma

mekanizmalarında üst yönetimle beraber

çalışma oranı %41 seviyesindeyken,bu

oran 2009 senesinde %63’e ve 2015

raporunda %70’ e yükselmiştir.

Gittikçe daha fazla küreselleşen dünyada

teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle

beraber insan kaynakları yönetiminin de

dijitalleşmesi bir gereklilik olmuştur.

Dijital insan kaynakları yönetimi

işletmenin sorumlulukları kapsamında

olan hedeflerine ulaşmada insan

kaynakları fonksiyonlarının dijitalleşmesi

ile ortaya çıkmıştır. 

Dijital insan kaynakları tanımı yapılması

gerektiğinde belirli bir tanım birliği olmasa

da “dijital insan kaynakları, insan kaynakları

yönetimini daha etkili, verimli ve işletme

hedeflerine daha bağlı çalışan bir yapıya

büründürmek için sosyal, mobil, analitik ve

bulut teknolojilerinin kullanıldığı bir süreç

optimizasyonu” olarak tanımlanabilir. İnsan

kaynakları birimlerinde dijitalleşmenin

olgunlaşması ve tam anlamıyla

kullanılabilmesi için gerekli aşamalardan ilki

insan kaynakları verimliliğidir. İşletmeler

ancak daha verimli olacaklarsa insan

kaynakları yönetiminde dijitalleşmeye

yatırım yaparlar. İkinci aşama ise insan

kaynakları etkinliğidir. 

Dijitalleşme insan kaynakları fonksiyonlarını

geliştirmek zorundadır. Üçüncü aşama

bilgiye erişim aşamasıdır. İşletme içerisinde

oluşturulan ve işletme dışından elde edilen

bilgiler kullanılarak insan kaynağı ile ilgili

bilgiler yararlı olduğu takdirde insan

kaynakları yönetiminin dijitalleşmesi

mümkün olacaktır. İnsan kaynakları

yönetiminde dijitalleşmenin son aşaması ise

iletişimdir. Dijitalleşmiş bir insan kaynakları

yönetimi sayesinde iş görenler arasında

aidiyet ve iletişim artacaktır.



Günümüz iş dünyasının kendisine sorması gereken en mühim

soruların başında gelmektedir, Eğitim mi? Tecrübe mi? Eğitim ve

tecrübe tek başlarına bir mana ifade etmemektedir. Eğitimin

doğruları ve tecrübenin doğruları diye ayrım yapmak mümkündür.

Tecrübenin doğruları eğitime göre daha çözüm odaklı olduğu bir

gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Tecrübe işe alımlarda en çok

aranan niteliklerden biridir ve bireyin olaylar karşısında soğukkanlı

kalabilmesini sağlar. 

İŞ HAYATINDA EĞİTİM Mİ? TECRÜBE Mİ?
#GeleceğindeİK var

Zeynep OKTAY
İK-DER Yazarı
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‘’İşi, işte öğrenmek” deyimi ne kadar

açıklayıcı ve yol göstericidir o sebeple.

Bilgi, yalnızca diplomayı almanıza

yardımcı olan bir araç olarak hafızanızda

kalırsa diploma gibi bilgi de evinizde bir

rafta eskiyecektir. Bilgiyi devamlı güncel,

aktif ve etkin olarak kullanmalı ve zamana

uygun olarak güncellemeliyiz. Eğitimsiz

tecrübe alışkanlıklardan öteye gidemediği

gibi, tecrübesiz eğitimse bilginin

işlevsizliğine yol açacaktır. 

Küresel bir boyut kazanan günümüz iş

hayatında rekabetçi politikaları devam

ettirebilmek ve yeni duruma uyum

sağlayabilmek için birçok işletme insan

kaynakları uygulamalarını yönetimin

olmazsa olmaz unsuru olarak

benimsemiştir. Tüm bu gelişmeler

ışığında insan kaynakları yönetimi işletme

yönetimi ile birlikte hareket etmekte ve

zamanla kendini yenileyip

geliştirmektedir. 

M A R T  2 0 2 2
S A Y I  N O .  4

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili yapılan

çalışmalar iş görene yani insan unsuruna

yapılan yatırımlardır. Yatırım yapılabilecek

en önemli kaynağın insan olduğu bilgisi

ışığında çalışan İnsan Kaynakları Yönetimi;

bilgi, yetenek ve teknolojiyi kullanabilen,

yetkinlik sahibi iş görenleri işletmeye

kazandırmayı amaçlamaktadır. 

İşletmenin başarılı olabilmesi için gerekli

olan en önemli unsur işyerinde çalışan iş

görenlerin yönetimidir. Bir işletmede nakit

akışı ve diğer organizasyonel kaynaklar

nasıl yönetiliyorsa insan kaynağı da aynı

hassasiyette yönetilmek zorundadır. İnsan

kaynakları Yönetimi faaliyetlerinin ölçülmesi

ve belirli performans göstergelerine göre

değerlendirilmesi işletmelerin rekabetçi

yapılarını koruyabilmeleri için gerekli bir

unsur haline gelmiştir.



İnsan kaynakları yönetiminin kalitesinin

ölçülmesinin nedenlerinden ilki işletme

performansının iyileştirmesiyken ikinci

neden ise İnsan kaynakları yönetimi

stratejisi ve işletme stratejisini bir bütün

haline getirmektir.

İşletme önceliklerine göre hareket

edemeyen bir insan kaynakları yönetimi

başarısız olacaktır. Eğer insan kaynakları

birimleri, hangi insan kaynakları

fonksiyonunun işletmeye ne tür bir katkı

sağlayacağını tespit etmeden hareket

ederse tam anlamıyla stratejik insan

kaynakları yönetimini uygulanmadığı

gözlemlenmiş olacaktır. Stratejik insan

kaynakları yönetiminin uygulanması ise

hedeflenen işletme amacına yönelin insan

kaynakları çıktıları tespit ederek mümkün

olabilmektedir. Bu insan kaynakları

çıktılarının ise hangi İnsan kaynakları

aktiviteleriyle ortaya çıkacağını tespit eden

insan kaynakları birimleri stratejik insan

kaynakları yönetimini gerçekleştirmiş

olacaklardır. İnsan kaynakları birimlerinin,

işletmenin üst yönetimi ile sürekli olarak

iletişim halinde olması sebebiyle işletmenin

yanlış kararlarlar almasını önleme

sorumluluğu da vardır. 

#GeleceğindeİK var
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Günümüzde, İnsan kaynakları yönetiminin

önemini kavrayan işletmeler alacakları

kararlarda daha sık insan kaynakları

birimlerine danışmaktadırlar.

Cranfield Network on İnternational Human

resources Management (CRANET), Center

for İnternational Human Resources Studies

(CIHRS) ve Society for Human Resources

Management (SHRM) tarafından ortaklaşa

yürütülen Eylül 2015 tarihli “İnsan

Kaynakları Yönetimi Politikaları ve ABD

uygulamaları (Human Resources

Management Policies and Practices in the

United States)” raporunda İşletmelerin

karar alma mekanizmalarında insan

kaynakları birimlerinin eskiye oranla daha

fazla aktif olarak rol aldığı belirtilmiştir.

Aynı raporun 2004 tarihli verisine göre

insan kaynakları birimlerinin karar alma

mekanizmalarında üst yönetimle beraber

çalışma oranı %41 seviyesindeyken,bu

oran 2009 senesinde %63’e ve 2015

raporunda %70’ e yükselmiştir.



Çalışanların en büyük problemlerinden biri olan iş ve özel yaşam
dengesidir iş ve özel yaşam dengesi üzerine yapılan araştırmalara göre,
günümüzde özellikle iş yaşamı ve özel yaşama ilişkin sorumlulukları
birlikte yürütmek profesyonel kişinin zorlanmasına yol açabilmekte ve
bunun sonucunda bireyin kendisi, yakın çevresi ve iş ortamı için
olumsuzluklar söz konusu olabiliyor. 

İş hayatında olan kişilerin iş-özel yaşam dengesinin bir numaralı
öncelikleri olduğunu ortaya çıkıyor.
Yapılan araştırmaya göre, iş ve özel yaşam dengesini etkileyen faktörlerin
başında ise aşırı iş yükü geliyor. Aşırı iş yükü altında çalışan kişilerde
yüzde 20'si iş yaparken daha sık hata yapıyor, yüzde 39'u çalıştıkları
şirkete/yöneticilerine kızgınlık duyuyor, yüzde 34'ü kendileri kadar
çalışmadıklarını düşündükleri iş arkadaşlarına karşı öfkeliler, yüzde 36'sı
daha fazla stres yaşıyor. iş ve özel yaşam çatışması yaşayan çalışanların
yüzde 43'ü işten ayrılmayı düşünüyor.

İnsan Kaynakları gözünden İş ve özel yaşam dengesi
İş ve özel yaşam dengesinin eşit zaman ayırmak olarak algılanması
doğru bir yaklaşım değil. iş ve özel yaşam dengesi için öncelikler tüm
çalışanlar için aynı değildir. Farklı uygulamalar geliştirilmelidir.
Hedeflenen amaç ise, kişiler için daha esnek ve özel yaşamdaki
ihtiyaçlarını daha çok destekleyecek ortamlar sağlamaktır. 

Daha mutlu ve verimli çalışmalarının sağlanması gerekir iş ve özel
yaşamın dengede götürülmesi durumunda hem çalışana hem de
şirketlere faydası olmaktadır "çalışanın yaşam kalitesi, verimliliği ve grup
içi ilişkileri arttığı oranda stresi azalır. Şirketler için ise çalışan performansı
artmış olur. Devamsızlık oranları düşer, kişi maliyetleri azalır, müşteri
memnuniyeti artar, şirketin imajı güçlenir, işe alım ve tutundurma
faaliyetleri desteklenmiş olur"

İş ve özel yaşam
dengesi çalışmaları,

bankacılık, perakende,
call center, teknoloji,
iletişim, reklam gibi
fazla mesailerin ve

yoğun temponun fazla
olduğu alanlarda

çalışanları elde tutma
konusunda başarılı
sonuçlar veriyor.
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İK İşe alım kısmında
sağlıklı işleyiş için ne
gibi önlemler almalıdır?

İşe alım sürecinde geri bildirim

İnsan kaynakları birimleri nasıl ki bir çok aday ile

görüşme yaparak seçim yapıyorsa adayın da

birçok firma ile görüşme halinde olabileceği

düşünülmelidir. Dolayısı ile kayıp mülakat

süreçleri  işletme hanesine zarar olarak kayıt

edilecektir. Uygun görülmeyen adaylara da

mutlaka geri dönüş yapılmalıdır. Aday zihninde

mülakatı olumlu değerlendirmiş ve İK dan dönüş

bekliyor olabilir yada o esnada birçok firma ile

görüşme yapıyor ve sizden alacağı bilgiye göre

görüşme trafiğine yön verecek olabilir.

İnsan kaynakları birimi burada genelde iş

yoğunluğundan yada olumsuz adayların

tepkisini çekmemek adına çekimser kalıyor. Her

adayın insana saygının gereği İK dan bilgi

almaya hakkı vardır. 

Dolayısı ile İK burada empati yaparak adayın

psikolojisi ile duruma bakmaya çalışmalı

mülakat süreci içinde ve süreç sonrasında

adaylara mutlaka dönüş yapmalıdır.

Uygun değerlendirilmeyen adaylara neden

uygun bulunmadığı ilgili geri bildirim bir iki

cümle mutlaka belirtilmelidir 

İnsan kaynakları dijital dünyaya entegre

olurken bir takım insani değerleri de

beraberinde taşıyabildiği ölçüde insanların

zihninde olumlu bir firma ve İK algısı

oluşturacaktır. 

A R A L I K  2 0 2 1
S A Y I  N O .  4
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Dünyayı etkisi altına alan Pandemi dönemi ile birlikte uzaktan
çalışma ve çalışma sürelerinin kısaltılması her şirketin
gündeminde olan konular arasında yer alıyor. Alman yayın
kuruluşu olan DW ‘nin bildirisine göre, Japon hükümeti 2021
Hazirandan itibaren ülkenin iş-yaşam dengesinin
iyileştirilmesi konusunda şirketlerin dört günlük çalışma
düzenine geçmelerini tavsiye etti. 
Yoğun bir iş temposuna sahip olan Japonya, bu düzeni
değiştirmek için ilk adımı attı. Osaka merkezli dev teknoloji
firması olan Panasonic, 4 gün iş 3 gün tatil sistemine geçiş
yaptı. Ayrıca Japon iş yaşamında sıklıkla kullanılan aileden
uzak başka bir şehirde çalışma ve çalışanların uzaktan
çalışma düzeninde desteklenmesi konusunda Panasonic,
şirket olarak üzerine düşeni yapıyor.
Bloomberg haber kanalından alınan bilgilere göre Panasonic
şirketi çalışan verimliliğini arttırmak ve çalışanları
motivasyonel anlamda desteklemek için esnek çalışma
koşullarını sağlayan, sayılarının her geçen gün arttığı
şirketlerden biri olduğunu açıkladı. 
Şirketin CEO’su Ksumi, şirket içerisindeki çeşitliliğin öneminin
altını çizerek çalışanların hayatlarının sadece iş olmaması
gerektiğini ve ilgileri doğrultusunda kişisel hobi edinmeleri
çalışanın iyi hissetmesine sebep olabileceğini belirtti. 

Panasonic CEO'su Yuki

Kusumi yaptığı telefon

görüşmesinde, "Bizim

sorumluluğumuz, çeşitliliğe

değer veren insan

sermayemiz için çalışma

tarzı ve yaşam tarzı arasında

ideal bir denge kurmaktır."

diyerek yatırımcılarına

çalışan yaşamını

önemsediğini açık bir şekilde

ifade etti.
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 Derneğinizdeki yerinizi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
 

02 Formu E-posta Olarak  İletinADIM

ÜYELİK ÖDEMESİ ;

AİDAT ; Yıllık aidat  1 TL  giriş aidatı 100 TL  (Giriş aidatı ödemesi bir kereye mahsus
alınacaktır.) *Toplamda banka hesabına 101 TL yatırılacaktır. (1 TL aidat 100 TL giriş
aidatı)

ÖĞRENCİ AİDAT; Yıllık aidat  1 TL  giriş aidatı 0 TL      (Giriş aidatı alınmamaktadır.)
*Toplamda banka hesabına 1 TL yatırılacaktır. (1 TL aidat )

BANKA BİLGİLERİ;
Hesap No: 91404228-5001 Ziraat Bankası 841-Kolej/Ankara Şubesi
IBAN; TR 22 0001 0008 4191 4042 2850 01
Hesap Adı: İnsan Kaynakları Derneği
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Formu Doldurun
01

03
Onay E-Postasını Alın

ÜYELİK BAŞVURU SÜRECİ

Üyelik formunun çıktısını alın, gerekli alanları doldurup imzalayın. 

ADIM

ADIM

bilgi@ik-der.org adresine formu iletin 

İnsankaynaklaridernegi

SENDE ARAMIZA KATIL 

#GeleceğindeİK var
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BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.

23www.�k-der.org.tr


