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İnsan Kaynaklarının merkezinde mülakat süreçleri bulunur. 

İşe girerken veya ayrılırken, terfi edeceğiniz zaman ya da yeni ufuklara

yelken açtığınızda iletişim kilit rol oynar. 

Meslek hayatımızda karşılaştığımız adaylardan bir kısmı süreçlerini

ebeveynlerine takip ettirmektedir. Tabi bundan daha vahim olan ise

kişilere referans olan kimselerin adaylar adına süreç takip etmesidir. 

1

Ancak İnsan Kaynakları profesyonelleri ise özgüveni olan kendi sürecini takip eden adaylara

daha çok saygı duymaktadırlar. Beraber bir şeyler başarmak istediğiniz bir yapıya henüz kendi

sürecini takip edemeyen bir imaj bırakmanız elbette ki sizi tercih edilmekten uzaklaştıracak bir

neden oluşturacaktır.

Buna karşılık yeni mezun bir aday dahi olsanız kendi sürecinizi takip etmeniz bu amaçla iletişimi

kendiniz sağlamanız her şeyden önce amacınızın ve bunu gerçekleştirmek için cesaretiniz

olduğunu anlatmak için yeterlidir.

Elbette sizin deneyimlerinizi aktaracak , beraber çalıştığınız bir şeyler ortaya çıkarttığınız kişiler

size referans olacaktır ve bunu görmeyi, onlardan sizi dinlemeyi bizim gibi insan kaynakları

profesyonelleri de isteyecektir. Ancak bu sizin kişiliğinizin önüne geçmemelidir. 

Bakış açımınızı bu perspektife göre ayarladığınızda , iletişimin ne kadar önemli bir başlangıç

olacağını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İletişim korkmadan ve saygıyla gerçekleştirildiği

zaman sizi farklı dünyalara ulaştıracaktır unutmayın.

                                                                                   Kariyerli ve başarılı günler olması dileğiyle. 

Evren AYNACIOĞLU
İnsan Kaynakları Derneği

Genel Sekreter

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI

www.ik-der.org.tr
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İş Analizi

www.ik-der.org.tr

Gereksinimleri belirlemek
Gereksinimleri karşılamak
Sorunlara çözümler üretmek
İşin etkisini arttırmak
Başarıya ulaşmak
Objektif ölçümleme çalışmaları yapmak

İş analizi İnsan kaynakları fonksiyonlarının
tümü aslında birbiri ile bağlantılıdır. Bir
fonksiyonda yapılan işleyiş diğer bir İK
fonksiyonunu doğrudan ya da dolaylı yoldan
etkilemektedir. İş analizinde birçok
fonksiyonu etkilemektedir. Örneğin iş analizi
bir pozisyonunun görev ve sorumluluklarını
bilgi, beceri ve yetenek bazında inceleyerek
belirlenen pozisyon için iş tanımı ile en
uygun adayın seçimini daha kolay ve
sağlam adımlar ile belirlenmesini sağlar. Bir
diğer yandan yapılan iş analizi pozisyon için
kriterleri belirlemekte iş analizinden yola
çıkılarak pozisyon için gerekli performans
ölçütleri de belirlemede yol gösterici
olmaktadır. 
Genellikle bilimsel yöntemler kullanılarak
yapılan iş analizleri;

İçin yapılan çalışmalardır. İş analizi
çalışmalarında yapılan analizler yalnızca
işin analizine odaklandığı için belirli
yöntemler kullanılmaktadır.
İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
Nelerdir?
İş analizi yaparken iş analistleri genellikle
belirli bilimsel araştırma yöntemlerinden
yararlanarak hareket etmektedir.

Anket çalışmaları
Mülakat
Gözlem

Teknikleri analistlerin iş gereksinimlerini
tanımlamak, iş gereksinimlerini incelemek ve
yönetim yapmak için kullandığı tekniklerdir.
Anket; Bir konu hakkında bilgi toplamak ve
kişilerin bu konu hakkındaki duygu ve
düşüncelerini anlamak için soru listeleri ile
bilgi toplandığı yöntemdir.
Mülakat; Araştırma yapılan konu hakkında
bilgi edinmek için kişilerle yüz yüze
görüşüldüğü ve hazırlanan soruların kişilere
yönetildiği bilimsel yöntemdir.
Gözlem; Bir bilgiye ulaşabilmek için belirli
takip metotlarıyla ve belirli kayıt yöntemleri
ile kişilerin dikkatli bir şekilde izlendiği
araştırma metodudur.
belirlenen bazı pozisyonlar için sektör
gözlemleri de yapılabilir.
Anket, mülakat ve gözlem metotları
arasından iş analistleri en çok anketler ile
araştırmalar yapmayı tercih etmektedir.
Anketler her ne kadar kolay bir araştırma
yöntemi olsa da iş analiz süreçlerinde
maliyetlerin artmasına neden olmakta ve
doğru bilgiye ulaşılmasını zorlaştıran
çalışmalardır.
Birçok firma yalnızca bir araştırma yöntemi
kullanarak hareket ederken birçok firma da
çoklu araştırma yöntemleri kullanarak
hareket etmeyi tercih etmektedir. Sizler de iş
analizi örneklerinde en çok kullanılan
araştırma yöntemlerini tespit edebilir

İşlerini geliştirmek isteyen her markanın belirli
dönemlerde işlerini analiz etmesi gerekiyor. İş
analizleri çalışmaları sayesinde işletmeler iş
planlarının, gereksinimlerini ve sorunlarını
daha kolay bir şekilde kontrol ediyor. Kısacası
iş analizi sayesinde markalar işlerini en ince
ayrıntısına kadar inceleme fırsatı yakalıyor. İş
analizi, işletmelerin önem vermesi gereken
süreçler arasında yer alıyor ve analiz
çalışmaları yapmak için dikkat edilmesi
gereken önemli noktalar bulunuyor.
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Çalışan ne yapıyor?
Çalışan işi nasıl yapıyor?(yöntem ve
teknikler)
Çalışanın kullandığı makineler, aletler,
donanım, vb. şeyler nelerdir?
Çalışan yaptığı bu iş sonrasında hangi
çıktıları sağlıyor? (ürün, hizmet)
Çalışanın kendisinden yapması beklenen
bu işi normal bir düzeyde yerine
getirebilmesi için ne tür yetenek, bilgi ve
tecrübeye sahip olması gerekiyor?
(Çalışanın yaptığı işin gerekleri nelerdir?)
İş hangi koşullarda yapılıyor? (İşin
yapıldığı ortamın ve çevrenin faktörleri)
Bu işin en verimli şekilde yapılması için
çalışanda ne gibi yetkinliklere sahip
olması gerekir?
Bu işin daha iyi yapılması için çalışanın
ne gibi eğitimlere ihtiyacı vardır?

Çalışan seçimi ve iş gücü planlaması:
İş analizi bilgileri, boşalan veya yeni
görevlerde çalıştırılmak üzere işletme
içinden veya dışından çalışan istihdam
etmek için bilinmesi gerekli olan iş gücü
niteliklerini ortaya koyar. (Bilgi, eğitim,
kişilik özellikleri, deneyim vb.)
Performans değerleme ve ücret
yönetimi: İş analizleri, çalışanların
işlerini ne derece başarıyla yerine
getirdiklerinin belirlenmesi ve personele
yaptığı işin karşılığını adil biçimde
verecek bir ücret sistemi geliştirilmesine
yönelik çabalara işlerin birbirine göre
olan önem derecelerini, gerektirdikleri
çalışan niteliklerini ortaya koyarak
katkıda bulunur. 

İş analizi sonucunda elde edilen veriler
genellikle şu sorulara yanıt olacak türden
verilerdir:

Şimdi elde edilen verilerin işletmelerde
genellikle ne gibi yerlerde kullanıldıklarına
değinelim...

Belirsizlikten kaynaklanan sorunların
azaltılması: İş analizi bilgileri, personelin
işine ilişkin olarak kendisinin ve işletmedeki
diğer çalışanların yaşadıkları belirsizlikleri
azaltır. İş analizi bilgileri hangi görevlerin
hangi işi yerine getirenin sorumluluğunda
olduğunu kesin olarak ortaya koyar. İş
tanımları ve çalışma formları ile
personelden beklentiler netleşir.
İş ve araç gereç dizaynı: Örneğin muhasebe
çalışanın dosya dolabının uzak olması
sebebiyle çok defa kalkıp dolaba gidiyorsa bu
iş analizi ile saptanabilir. Böylece zaman, kalite
ve maliyette avantajlar elde edilerek iş analizi
bilgileri, işin basitleştirilmesi veya geliştirilmesi
şeklinde değişikliklere gidilmesi gereğini ortaya
koyabilir.
Çalışan eğitimi: İş analizi, eğitim
programları düzenlenirken ihtiyaç duyulan,
işin ne tür ve hangi düzeyde bilgi
gerektirdiği konularda ön bilgi sağlar.
Organizasyon şemasının oluşturulması:
İş analizi bilgileri, şirket için organizasyon
şemaları oluşturulurken alınan kararlar için
temel teşkil eder.
Şirket içi tüm yönetsel, teknik ve büro
işlerinde...

U ğ u r  Y I L M A Z
Y a z a r ;
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İşe alım sürecinin ilk etabında İK, ihtiyacı
belirlemek adına organizasyonun yıllık bütçesi
ve hem kısa hem uzun vadedeki planlarını göz
önünde bulundurarak uygun personel
tahmininde bulunmalıdır. Tahmin yürütürken
bütçe kısıtlamaları, üretim seviyeleri, büyüme
gibi iç faktörler ile teknolojik gelişmeler, yasal
değişiklikler, rekabet gibi dış faktörler
değerlendirilir. Bu detaylı analizden sonra İK
ihtiyaçları net olarak belirler ve ihtiyaçla
eşleşen beceriye sahip, ilgili eğitimi almış
adaylara ulaşmaya çalışır. 

4

İhtiyacı karşılayacak en uygun adayın işe
alınması dışarıdan bakıldığında kolay gibi
görünse de yeteneklerin
değerlendirilmesinden zamanlamaya tüm
sürecin başarıyla yürütülmesi için stratejik bir
planlama yapılması gerekir.
Bu doğrultuda öncelikle çalışan planlaması
yapılmalıdır. pozisyon iş tanımı ile özellikleri
belirtilmelidir. Tüm bu aşamalar eksiksiz bir
şekilde yerine getirildikten sonra ise ilgili
pozisyon için en uygun işe alma stratejisine
karar verilmelidir.
İşe alma sürecinin bu aşamasında iş açılışı
(ilan hazırlığı) yapılır. Açılışın ardından kimi
şirketler iç kaynaklarına, kimileriyse dış
kaynaklara yönelirler. İç kaynaklardan, yani,
hâlihazırda şirket bünyesinde çalışanlardan
aranan nitelikleri taşıyanlar varsa ilan
yayımlanmadan bu kişiler ilgili pozisyon için
teşvik edilebilirler. Buna karşın ilanın dış
kaynakların da ulaşabileceği şekilde
yayımlanmasının, şirketteki çeşitliliği artıracağı
unutulmamalıdır. Bu çeşitlilik, şirket veriminin
artması noktasında önemlidir.
Dış kaynaklara da ulaşılmak istendiğinde
ilanın hangi kanal üzerinden yayımlanacağına
karar verilmesi gerekir. 
Pozisyonun niteliğine göre bu kanal, sosyal
medya platformları olabileceği gibi kariyer
siteleri de olabilir. Günümüzde işe alımda
yenilikçi yaklaşımlar da benimsenmiş
durumdadır. 
İnsan Kaynakları Yönetimi’nde işe alım
sürecinin nasıl yönetildiği de önemlidir. 

İşe Alım Hazırlık Süreçleri

www.ik-der.org.tr

ÇALIŞAN SEÇME VE YERLEŞTİRME

İlgili yapıdan gelen çalışan taleplerinin (pozisyon, nitelik,
yetkinlik gerekçeler, bütçe ve görev tanımı vb. uygunluğu
kontrol edilir. 
İşe alım prosedürüne göre iş profili ilgili yapı ile kontrol
edilir. 
Özel istihdam bürosuna bağlı çalışma durumunda, işe
alıma aracılık ettiği kuruluşun İnsan Kaynakları
bölümü/yöneticileri ile koordine ederek iş profili
netleştirilir.
Belirlenen seçim yöntemine göre uygun araçlarla (iç
duyuru, kariyer sitesi, gazete ilanı) potansiyel adaylara
ulaşmak için ön çalışmalar yapılır.
İhtiyaç duyulan unvana ait nitelik ve yetkinlik kartında yer
alan temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklere sahip
adayların ilk olarak kurum bünyesinden belirlenmesi tercih
edilebilir.
Bu duyuruda ilgili pozisyon özelinde aranan nitelik,
yetkinlikler ve son başvuru tarihi paylaşılır. Duyuru yapılan
pozisyona gelen başvurular, başvuru tarihi bitiminde
toplanır ve incelenir. 
Uygunluğu tespit edilen adaylar ile insan kaynakları birimi
mülakat sürecini başlatır. 
İlgili pozisyona kurum içerisinden uygun bir aday
belirlenememesi halinde özgeçmiş havuzu taranır. Uygun
olan adaylar ile telefon ya da e-posta yöntemi ile iletişime
geçilir. İş arayışı aktif olan adaylar ile İnsan kaynakları
birimi tarafından mülakat süreci organize edilir. 
İnsan kaynaklarının gerekli gördüğü durumlarda talebi
gerçekleştiren ilgili bölüm yöneticisi de mülakatlara dâhil
edilebilir. Mülakatlar sonrasından pozisyona uygun adaya
iş teklif sürecine geçilir.

Pozisyonun niteliğine göre bu kanal, sosyal
medya platformları olabileceği gibi kariyer siteleri
de olabilir. Günümüzde işe alımda yenilikçi
yaklaşımlar da benimsenmiş durumdadır. 
İnsan Kaynakları Yönetimi’nde işe alım sürecinin
nasıl yönetildiği de önemlidir.
 

Özetle İşe alım sürecine başlarken yapılması
gerekenler 
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İnsan Kaynaklarının en önemli amaçlarından biri
eğitim ve geliştirme çalışmalarıdır. İnsanın önemi
ve değerini ortaya çıkaran bilginin temel güç ve
ana sermaye olduğu bilinmektedir. İnsan kaynağı
ihtiyacının belirlenmesi ile başlayan süreç ihtiyacın
karşılanmasına yönelik çabalar, iş başvurularının
alınması gerekli iş görüşmelerinin yapılması
elemanların seçiminden sonra nihayet eğitim ve
geliştirme çalışmalarına gelmiş bulunmaktadır.
Eğitim uygulamalarının önemini kavramak
gereklidir. 

Oryantasyon (Uyum) Eğitimi:

İnsan Kaynakları yönetiminde belki de en sık yapılan yine belki de en sistematik olmayan eğitim
çalışmaları arasında işe başlangıç esnasında uyum sağlanması adına yapılan oryantasyon eğitimleri
gelmektedir.

Bazı yerleşmiş kurumlarda her çalışan düzey için belirlenmiş standartlar doğrultusunda en az 10 ya
da 15 gün süren oryantasyon eğitimleri verilmektedir. Diğer yandan işe başlarken 1-2 gün süren ve
kişiyi iş ortamına alıştırmaya yönelik sistematik olmayan bir eğitim yapılır. Kimi kuruluşlarda ise işe
başlatma konusunda net bir eğitim prosedürü yoktur. Ancak çalışanın işe başladığı bölüm yöneticisi
hakkında bazı tavsiyelerde bulunur. Çalışan iş arkadaşları ile etkileşim yoluyla yeni işine alışmaya
çalışır. İşe başlangıç ve oryantasyon eğitiminde temel amaç hangi kademede olursa olsun çalışanın
kuruma uyumunu kolaylaştırmak ve bir an önce kurumun değerlerini paylaşmasını sağlamaktır.
Nitekim elemanın seçimi sağlıklı yapılmış olsa bile, alanında deneyimli bir çalışan da olsa kurum onun
için yenidir. Kurumun fiziksel yapısından kurumu o kurum yapan değerleri, kimliğini ve iş akışını
mümkün olan en kısa sürede edinmelidir. Aslında yerleşik bir işe başlatma eğitiminin olmaması
çalışanın kuruma uyum sağlayamayacağı anlamına gelmez. Ancak kendi çabası ile uzun vadede
öğreneceği bilgileri işe girişte farkındalık yaratmak ve varlığından haberdar etmek amacıyla anlatıldığı
ya da gösterildiğinde uyum süresi çok kısa bir süreye indirgenir. Dolayısıyla oryantasyon yani işe
başlangıç eğitimleri kişinin kısa sürede kuruma yeni değerler katmasına yardımcı olacaktır. 

Bu eğitimlerde genel amaç iş ve işin özellikleri yanında kişinin içinde yer aldığı sosyal ortama
uyumunu kolaylaştıracak şekilde bilgilendirilmesidir. Bu eğitimlerinin süresi, yoğunluğu ve benzeri
ayrıntılar kişinin statüsüne, kuruma ve işe göre değişir. Uyum eğitimlerinde amaç kişinin işyerine,
işyeri kurallarına, idari düzenlemelere, kurumun değerlerine kısacası işin kendisinden çok tüm kurum
kültürüne ilişkin eğitim etkinlikleridir. 

Kişinin işinde başarılı olmasında ilk izlenimleri çok önemlidir. İş hayatının ilk günlerinde veya yeni
işyerinin ilk günlerinde bazı temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanan çayı nasıl alacağını
bilmeyen, yemekhanenin yolunu şaşıran kurum içinde kaybolan kişiler vardır. İşte bu tür sıkıntıların
yaşanmasını önlemek bakımından insan kaynakları yöneticilerinin kurum içinde yeni işe başlayanlara
yönelik standartlar geliştirmeleri gereklidir. Hatta artık bu bir zorunluluk halini almıştır. Bu standartlar
genel olarak kurum hakkında ve iş hakkında genel bilgileri sağlamalıdır. Çoğu kurumda ise yeni
başlayanlar için geliştirilen kitapçıklarda gerekli genel ve temel bilgiler yer almaktadır.

Kurum bir sistem olarak düşünüldüğünde her yeni sisteme geçişin gerektirdiği temel bilgilendirmelerin
gereği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kurumların yeni işe başlayan kişiye yönelik eğitimlerde
kurumun eğitime verdiği önem ve beklentilerinin en önemli rolü oynadığı vurgulanmaktadır. İşe
başlangıç ve uyum eğitimin temelde ihtiyaca dayandırılması gerektiği unutulmamalıdır. 
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Oryantasyon Eğitimi Nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır?
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Bu ihtiyaç kurumdan kuruma farklılık gösterdiği gibi işe yeni alınacak personelin durumu ve
özelliklerine göre de farklılıklar gösterebilir. Uyum eğitimlerinin genel amacı içeriğini ve
programların tasarlanmasında göz önünde bulundurulacak temel bazı noktalarını maddeler halinde
ele almakta yarar vardır. Bu maddeleri de her kurumun kendi asıl durumu ve ihtiyaçları
doğrultusunda ele alması gerekmektedir.
İşe başlatma ve uyum eğitiminde amaç kişiyi bilgilendirmek, yeni iş yerine rahat uyum sağlamasına
yardımcı olmaktır. Bu nedenle kurum öncelikle ihtiyaç duyduğu işe başlangıç eğitimlerini ve
standartlarını belirlenmelidir.

Eğitim standartları belirlenirken her kademede yer alan kadrolara göre ayrı ayrı uyum eğitim
sürelerinin programlanması yapılmalıdır. Kişinin işine ve kuruma uyum sağlamasını yardımcı olacak
bilgi ve becerileri içermelidir. 
Uyum eğitimi programlarının içeriğinde kurum özgeçmişi, misyonu, vizyonu, ayırıcı diğer özellikleri,
mevcut duruma ilişkin temel bilgileri, organizasyon şeması ve benzeri bilgiler yer almalıdır. İşe
başlayan kim olursa olsun bu bilgiler temel bilgilerdir.

Temel bilgilerin yanında kişiye özel olarak gereken bilgilere de ihtiyaç vardır. Bunlar genellikle iş
eğitimleridir. İş eğitimlerinin içeriği yaşanarak öğrenme ilkesine dayalı olarak işin başında olmalıdır. 
İşe başlatma ve uyum eğitimler için insan kaynakları yönetiminin elinde bulundurması gereken
temel araç gereçler;
Kurum el kitabı,
Eğitim vereceklerin belirlenmesi,
Eğitim süresi içeriği ve diğer ayrıntılar,
Eğitim için yer temini, 
Gerekli eğitim araçlarının hazır bulunmasıdır.

Oryantasyon eğitimleri için bir bütçe çalışması yapılmalıdır. Eğitimlerin önceden planlanmış olması
sağlanmalıdır. Eğitim işletmeler için maliyeti yüksek ve geriye dönüşü zor bir gider olduğundan
planlamaların çok iyi yapılmış olması gerekir. 

Eğitim süresinde mutlaka aktif öğrenme metoduna, yaşayarak öğrenme ilkelerine uyulmalıdır.
Böylece eğitimde maksimum verim sağlanmış olacaktır.

Eğitim çalışmalarının başlangıcı ve sonunda kişilerin sahip oldukları bilgi düzeyi ön test
mantığındaki anketler ve son test mantığındaki izleme anketleri ile belirlenmelidir. 

Bazen önceden hazırlanan eğitim programları ortalamaya uymayan kişilere yeterli gelmeyebilir.
Dolayısıyla standart eğitim programlarına katılım sağlayacak kişinin kadrosuna göre ekleme
çıkarmalar yapılabilmelidir.

İşe başlayacak kişi ile ilgili olası eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi önemlidir.
İşe başlangıçta yapılan oryantasyonun önemli bir amacı da personelin idari işler konusunda
bilgilendirilmesidir. Sağlık sigortası, yemek saatleri, özlük hakları, ulaşım imkanı, çalışanın içinde
yer alacağı alanın tanıtımı, iş saatleri, tatil uygulamaları v.s…
Ayrıca, kurum içinde yapılan görev değişikliklerinde doğal olarak kurumu tanımaya yönelik bilgiye
gerek kalmayacaktır. Bu tür durumlarda yeni görevin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması,
kişinin yeni statüsüne alıştırılması hedeflenmelidir. 

Görüldüğü üzere oryantasyon eğitiminin en büyük amacı; kurumsal kültürün ve işin gerekliliklerinin
işe başlangıç döneminde kişiye idrak ettirilmesi, farkındalıkların yaratılması ve eğitim süreç
sonunda başarılı olabilmesinin sağlanmasıdır. 
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Oryantasyon Eğitimi Nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır?
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Karlılık ve verimliliği arttırır.

Çalışanların kendi potansiyellerinin farkına

varmalarını sağlar ve motivasyonu arttırır.

Çalışan açısından da eksik yönlerini

tamamlama kendini geliştirme imkânları

sunulacağı için kariyer hedeflerine ulaşmada

etkili olur.

Yöneticilerin çalışanlara daha objektif ve daha

doğru yaklaşmalarına sebebiyet vererek daha

etkin rehberlik yapmasını sağlar.

Performans yönetimi sadece birey

performansıyla değil takım performansıyla da

ilgilenir ve örgütte herkes birbirini takım

arkadaşı olarak görerek geliştirmeye

odaklanır. Böylelikle örgütte çalışan nitelikli

personel sayısı artırır.

Performans yönetimi bir işletmenin başarısındaki

mihenk taşıdır. İyi bir performans yönetimi olan

firmalar büyüme ve gelişmeye doymayacaktır.

Büyürken ve gelişirken çalışan bağlılığı yüksek ve

mutlu çalışanlar elde edecektir.
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Çalışanlar yöneticilerinin kendilerinden

beklentilerini daha iyi anlayarak,

beklentileri karşılamak amacıyla daha

doğru hamleler yaparlar.

Güçlü ve zayıf olan yönler belirlenir,

bunların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

için stratejiler geliştirilir.

Örgütsel iletişim artar.

Çalışanlar kendilerini örgütün bir parçası

olarak görür ve işe katılım oranları artar.

Gereksiz olan uygulama ve prosedürlerin

tespit edilmesi ve kaldırılmasını sağlar.

Çıktıları iyileştirir ve buna bağlı olarak

müşteri memnuniyetini arttırır.

Doğru ve aktif bir İnsan Kaynakları

sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğini

sağlar.

Her zaman en doğru çalışanı seçebilmek

mümkün olmayabilir. Ancak doğru bir

performans yönetimi yaparak çalışanları

geliştirebilmek ve beklentileri anlatabilmek

mümkündür. Performans yönetiminin işletme

için saymakla bitmeyecek faydası

bulunmaktadır, hadi gelin birlikte bunların bir

kısmına değinmeye çalışalım;

İşletmeler rekabet piyasasında ayakta kalabilmek

ve ayakta kaldığı sürece güçlenebilmek için

çeşitli faaliyetlere ihtiyaç duyarlar. Bunlardan biri

ve en önemlileri daha önce bahsettiğimiz gibi

‘Performans Yönetimi’dir. İşletme için en önemli

değer ise insandır. Çünkü işveren beklentilerini

yerine getirerek firmayı üst düzeye taşıyacak ve

hal hareket ve davranışlarıyla firma imajını

güçlendirecek olan da çalışanların ta kendisidir.

Performans Yönetiminin Yaraları

www.ik-der.org.tr
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PERFORMANS YÖNETİMİ
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Çalışılan Yıl Süresi Yıllık izin süresi
yaşa göre değişir.

1 - 5 Yıla Kadar 14 Gün

5 - 15 Yıla Kadar 20 Gün

15 Yıl ve Fazlası 26 Gün

Örnek; 15.02.2019 tarihi itibariyle işe giren Nurten Hanım,
15.02.2020 tarihi itibariyle birinci yılını doldurmuş olup, 16.02.2020
tarihi itibariyle yıllık izin kullanmaya hakkı kazanmıştır.
1 yıldan az süre çalışanların yıllık izin hakkı yoktur.
İşçiler, aynı işverene ait işyerlerinde deneme süreleri de dâhil olmak
üzere 1 tam yılı doldurmak suretiyle yıllık ücretli izne hak kazanırlar.
Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür?
Bir işyerinde çalışmakta olan işçilerin belirli bir süre aynı işyerinde
çalışmaları sonrası elde edecekleri yıllık izin hakları mevcuttur. Bu
süre işçinin aynı işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve
yaş durumunda göre değişmektedir.

Yıllık İzin Nedir?
Yıllık izin; Bir iş sözleşmesi ile işverene karşı bağımlı
olarak iş gören işçinin, uzun çalışma süreleri ve
çalışma hayatının zorlu koşulları sebebiyle ruhen ve
fizikken güç kaybetmesi nihayetinde, iş ilişkisinin
devamı şartıyla en az bir yıl süreyle çalışmasını
tamamlaması halinde yorulan işçiye işveren
tarafından verilen anayasal hakkıdır.
Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Zaman Elde Edilir?
İş kanununa göre işçilerin hak edeceği senelik izin
süreleri işçilerin aynı işverene ait bir veya birkaç
işyerinde sahip oldukları kıdem sürelerine göre
belirlenmektedir. İşe giriş tarihi itibariyle deneme
süresi dâhil bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin
kullanmaya hak kazanırlar.
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Abdurrahman SORKUN
İnsan Kaynakları Profesyoneli
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İş Hukuku- Yıllık İzin

BORDRO VE ÖZLÜK YÖNETİMİ

Yıllık izin süresi yaşa göre değişir.
Çalışma süreleri ne kadar olursa olsun, yıllık ücretli
izin almaya hak kazanan on sekiz (18) ve daha
küçük yaştaki işçiler ile elli (50) ve daha yukarı yaşta
çalışan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi
(20) günden az olamaz.
Tabloda belirtilen izin süreleri çalışma yılına ve yaşa
bağlı değişkenlik gösteren yıllık ücretli izin süreleri
olup, alt sınır olarak kabul edilen sürelerdir.

Yıllık ücretli izin süreleri bölünerek kullanılabilmektedir. Yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü
on (10) günden aşağı olmamak üzere bir bütün halinde kalan süreler ise kısım kısım
kullanılabilir.
İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Halinde Kalan Yıllık İzinleri Ne Şekilde Kullanılır?
İş kanuna göre, herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda (İstifa v.s)
işçinin hak kazanıp ta kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.             

Yıllık Ücretli İzin Süresi Bölünebilir Mi?
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Dr. Alireza Rajebi (Ph.D.)
İK Yöneticisi / Yönetim Danışmanı  

 C-IASOS Kongresi Bilim Kurulu Üyesi
 

İşyerindeki zamanınızın ve enerjinizin yüzde kaçı gerçekten işe

harcanıyor? Marjlarla ne kadar ilgileniyorsunuz?

Zihinsel enerjinizin ne kadarını görev ve sorumluluklarınız dışında kalan

şeylere harcıyorsunuz?

Başkalarının arkanızdan söyledikleri konusunda ne kadar endişelisiniz?

Meslektaşlarınızın acılarını ne kadar dinliyor, onların dertlerini dinlemeye

ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
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Örgütsel Sürtünme 
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Dedikodu, boş konuşmalar, gereksiz

toplantılar, stres vs ... sizden ne kadar enerji

alıyor?

Bu miktarda "hantal ve alakasız düşünceler",

"örgütsel sürtünme" olarak adlandırılır.

"Örgütsel sürtünme" kavramı, yönetim

danışmanlığı hizmeti veren şirketlerin

raporlarında birkaç yıldan beri var.

"Örgütsel sürtünme", örgüt genelinde aşağı

yukarı aynı durumu gösteren göstergelerden

biridir. Başka bir deyişle, organizasyonda bir

çalışanın zamanının %40'ını "başkalarının

arkasından konuşmak", "yasadışı puan

kazanmaya çalışmak", "kişisel iş yapmak",

"konuşmak ve dedikodu yaymak" gibi

konulara harcadığını görürseniz, muhtemelen

o organizasyonun CEO'su ve hatta yönetim

kurulu toplantıları bile benzer durumdadır.

Tabii ki, "örgütsel sürtünme" hikayesi "tavuk

ve yumurta" hikayesidir. Şirketin üst

kademelerine nihai olarak yansıyan

çalışanların davranışlar ve tutumları olduğu

veya şirketin alt kademelerinde de görülen 

KÖŞE YAZISI

"Örgütsel Sürtünme"nin anlamı nedir?

üst yönetimin entelektüel ve davranışsal

özellikleri olduğu söylenemez.

Bununla birlikte, "örgütsel sürtünme", fizikte

"sürtünme" için bildiğimiz işlevle aynı işleve

sahiptir. Kaynaklar israf edilir, fırsatlar israf edilir

vs ... 

Şimdiye kadar, "örgütsel sürtünme"nin kök

nedenleri veya artışı olarak, en önemlileri "maaş

bordrosunda eşitsizlik", "çalışanlara gösterilen

ilgi miktarında ayrımcılık", "yüksek iş yükü" ve

"zayıf performans değerlendirme süreci" gibi

çeşitli faktörler öne sürülmüştür. "Yöneticilerin

bilgi ve uzmanlık eksiklikleri" de böyle bir

ortamın oluşmasına ve gelişmesine yol

açabilecek diğer faktörler arasındadır.

M A Y I S  2 0 2 2
S A Y I  N O .  6

#GeleceğindeİKvar

http://www.ik-der.org/


Nasıl diye sorduğunuzu duyar gibiyim.
Yirmi yıllık meslek yaşantımda hem sahanın içerisinde hem de
yönetim kadrosunda görev alan biri olarak bu söylemimi ve öngörümü
sizlere aktarmaya çalışacağım.
Ülkemizde, işi yapanlara çalışan, işi yaptıranlara patron tanımları
yapılmakta ancak dünya genelinde gelişen, büyüyen ve kalabalıklaşan
nüfus ile ihtiyaçlar artıp üretim hızlandığında üreten insana ihtiyaç
duyulduğu kuşkusuzdur. Bedensel olarak çalışan insanlar planlı
çalışmaya yatkın olmadıklarında ve bu süreç ilerleyen zaman
içerisinde farklı değişimlere uğradığı andan itibaren şekil değiştirmeye
başlamıştır. 

Patronlar çalışan, çalışanlar patron…

Hurşit Özdemir
HAUS Centrifuge Technologies

Eğitim Uzmanı
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Artan nüfus ile birlikte üretim tekniklerinde
kendisini yenilemeyen işletmeler,
çalışanların meziyetlerine, iş yapmalarına
ve işleri tamamlamalarına gerek duymakta
hatta kötü niyetli insanlar ile çalışıyorsa
onlara mahkûm olduğunu düşünmektedirler. 

Oysaki iş ve çalışan olmadan üretim, arz
talep olmayacağı kesindir. Bu durum 21.
yüzyılda artan talep ve teknolojik
gelişmelerle birlikte çalışma koşullarında
daha az emek sarf edip daha fazla kazanç
elde etmek isteyen yeni nesil çalışanları
ortaya çıkarmıştır. 

Kuşaklar arası farklılıkları da bu duruma
eklediğimizde, sabırla, azimle, öğrenerek ve
öğreterek çalışan nesilleri azaltmış ve
önlem alınmaz ise kısa süre sonra çalışan
insanların olmayacağı yönünde araştırmalar
yapılmaktadır. 

Bunlarla ilgili örnekleri çevremizde
bulunmakta ve görmekteyiz. Genç
arkadaşlarımızı azimle çalışmaya, eğitmeye
ve meslek edindirmeye caba sarf ediyoruz.
Bunu yaparken; bana iş mi yok diyen birçok
genç arkadaşla karşılaşıyoruz. Uzun yıllar 
çalışmış, emeğini, kazancını, geleceğini
işine yatırmış birçok işletme sahibinin
geçtiği zorlu yolları görmezden gelen bu
arkadaşlarımızın iş yaparken sergiledikleri
kuralsız, isteksiz ve özverisiz tutumlarını
gördükçe, gelecekte işini yürütmek zorunda 

olan birçok işletme sahiplerinin işi kendi
başlarına yapmak zorunda kalacakları
yönündeki tespitlerimi üzülerek sunmak
isterim. 

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek
endüstriyel gelişime, öğrenen organizasyona,
yatırım ve destek verilmesi gerektiği
düşünüyorum. Belirtmek gerekir ki, odağında
insan olan bir yaşam sürdürmekteyiz. Bu
sebeple insana verilen değerin artırılması,
teknolojiye yatırım yaparken eğitim ve
öğretime de değer verilmesi, yatırım yapılması
gerektiğini şiddetle savunuyorum. Gelecekte -
yakın zamanda yaşadığımız pandemi sürecini
de düşünürsek- belirsizlikleri ortadan
kaldırmak için üreten, öğreten, çalışkan
nesiller yetiştirip onları en iyi şekilde iş
hayatına adapte etmeliyiz. 

Bu konuda tüm dünyada ve ülkemizde
maliyet, zaman ve çaba sarf edilmektedir.
Bunun heba edilmemesi, çalışan ve
işverenlerin, kolay olmasa da birbirlerini
anlamaları gerekmektedir. 

Tüm bunları değerlendirdiğimizde işletmelerde
iş planı, kayıt sistemi, eğitim ve vizyonel
hedeflerle çalışılmaz ise knowledge tekrar
tekrar tecrübe etmek zorunda kalan ve en
sonunda bu işi kendi başına yapmak için işin
başına geçen patronları çalışırken görüp
duyabiliriz…

KÖŞE YAZISI
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Burger (2016)’in Kişilik kitabında ise kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranış

kalıpları olarak tanımlanır. Dolayısıyla bireylerin tutarlı davranış kalıplarına sahip olması

kişilerin davranışlarını tahmin etmek için gereklidir. 

Görüldüğü üzere Literatürde, kişiliğin ne olduğu hakkında kabul edilen net bir tanım

olmamakla beraber, kişilik özelliklerini ölçmek için birçok kişilik ölçeği geliştirilmiştir (Yelboğa,

2006: 198). Beş faktör kişilik modeli, A ve B Tipi Kişilik Yapısı, On Altı Kişilik Tipi 

İşe alım konusunda kişilik ayırımının yapılmasını sağlayan envanterlerin sıklıkla kullandığını

biliyoruz. Bilgi, Yetenek ve Beceri testleriyle birlikte Kişilik envanterleri de kullanılır. Kullanılan

bu kişilik envanterleri sayesinde; işe alınacak adayın söz konusu pozisyon için gereken

becerilere uygun kişilik profiline sahip olup olmadığına bakılır. Bu sayede personel alımındaki

işlevsellik de yükseltmiş olur. 

Evet, envanterleri uyguladık peki ya sonrası? 
Aslında bu süreçte birçok kişilik envanterlerinin ve beceri testlerinin kullanılıyor olması

kurumların sadece envanterlere bakarak değerlendirme yaptığını bizlere düşündürmemeli.

Çünkü bireylerin kişilik özellikleri ve değerlerinin organizasyonla ne kadar uyumlu olduğu, yani

işe alımı yapan kurumun kültürü,  ihtiyacı ve beklentileriyle uyuşması da bir o kadar değerlidir.

Bu uyum, dinamik ve sürekli değişen örgütün ihtiyacı olan en uygun kişilik yapısının kuruma

kazandırılmasının da ne kadar kıymetli olduğu vurgusunu yapmamıza neden olmaktadır. 

Peki sadece envanterler bunun için yeterli mi? 

Maalesef uygulanan testler örgüte uygunluk için çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Tam da bu

sırada işe alım yapacak uzmanların gözlem ve görüşme becerileri devreye girmektedir. Bu

uzmanlar, envanterler yardımıyla elde edilen verileri yorumlayarak; elde edilemeyen verileri

ise gözlemleyerek örgüte uygun işe alımı yapmak adına katkı sunmaktadırlar.

Nedir Bu Kişilik?
Yazıya başlarken işe alımda kişilik yapılarına geçmeden önce kişilik

kavramının tanımını yapmak yerinde olacaktır.

Kişilik genel olarak, bir kişiyi diğerinden ayıran çocukluk döneminin

deneyimlerinden etkilenen ve yaşam boyu geliştirilebilen bir özelliktir

(Pizur vd., 2009: 158). (Keskin ve Saltürk, 2008: 192) göre ise

bireylerin ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü

ve çevresine uyumu gibi belirli özelliklerini içeren bir bütündür. Bu

açıdan kişilik, ayırt edici, farklılıkları ortaya koyan ve gelecekteki

davranışlara ışık tutan değişmez özelliklerdir diyebiliriz. 

Kişilik Testleri ve İşe Alım

Harun DEMİR
Psikolog 

Meta psikoloji kurucusu

KÖŞE YAZISI
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Kişilik Testleri ve İşe Alım
Dolayısıyla işe alım uzmanının iyi bir gözlem becerisine sahip olmasıyla birlikte insanın

davranışını bilmesi ve kullanılan envanterlerin sonuçlarını örgütün kültürüne göre

eşleştirebilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Kişilik testlerin kullanımdan ziyade

değerlendirmeleri üzerinde durarak yetkinlik bazlı mülakatı da kapsayacak şekilde

açıklamak yerinde olacaktır. 

Çünkü sayısal verileri elde etmek önemlidir fakat kesin bilgi sunamaz ve eksik kalır. Bu da

işe alınacak kişiler hakkında yanlış öngörülerde bulunmamıza neden olabilir. Bunun önüne

geçebilmek adına aday seçimi uzman gözlemiyle desteklenmesi gerekir ki sağlıklı bir seçim

olabilsin. Bu sürecin en az maliyetli olmasının yolu ise; iyi bir uzmana sahip olmaktır. 

Böylece daha fazla emek ve maliyet harcamaktansa temel testleri iyi bir gözlemle

birleştiren işe alım uzmanı, personel seçimi sürecini daha efektif bir hale getirmiş olacaktır. 

Özetle, işe alım uzmanının yeri geldiğinde işe alınacak personel hakkında fikir sahibi

olabilmek için kişinin içsel duygularını/kaygılarını/heyecanını dışarıya vurabilmesine uygun

bağlamı var edebilmesi gerekir. Örneğin bir mülakatta personel adayının serin kanlı ve

rahat bir izlenim verdiğini düşünelim. Bu durumda biz o kişinin kriz yönetimi ve kriz

anındaki karar mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Uzman böyle bir

durumda kişiyi üsteleyecek bir konu ortaya atıp veya varsa geçmişteki bir olayın üzerinde

fazlaca durarak köşeye sıkıştırıp kişiyi kaygılandırarak tepkilerini gözlemlemeye uygun bir

durum oluşturabilmelidir. İşte bu süreç; kişinin sorulara cevap verirken veya bir olayı

aktarırken duygularını bedenine yansıtması ve beden dilini kullanma şekli gibi gözlem

fırsatı sunacaktır. 
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Ancak insanlar kurulan sistemleri ya da tasarlanan süreçleri kullanmadığı zaman problemler baş
gösterir. Kullanmaları sağlanana kadar da projelerden beklenen verim ya da projelere yapılan
yatırımdan geri dönüş sağlanamaz. Peki şirketler büyük projelerden tam verim sağlamak için
neyi farklı yapmaları gerekebilir?

Başarılı bir değişim mevcut yapıdan hedeflenen yapıya doğru giderken iki türlü geçiş içerir. Bu
geçişlerin her ikisi de eşit derecede önemlidir: “Kurumsal geçiş” ve “Bireysel geçiş”.
Kurumsal geçiş, şirketin vizyon ve stratejilerini başarıyla hayata geçirmek için yapılarda,
süreçlerde ve teknolojideki gerçekleştirilen değişimi içerir. Bireysel geçiş ise hedef yapının
çalışanlar üzerinde yarattığı etkinin yaşandığı psikolojik süreçlerdir. Değişim projelerinin
başarıya ulaşmasındaki en büyük engellerden biri bireysel geçişe yeterli önemin verilmemesidir.
Bazı şirketler değişimin bireysel geçiş tarafını göz ardı etmekte, insanlar ilgili konuları kesin
sonuçları olmayan zor konular olarak görmekte veya bu konularda fazla tecrübeleri olmadığı için
nereden ya da nasıl başaracağını bilememektedir.

İşletmelerin değişim yönetimini nasıl ele alacaklarını ya da karşılaşılacak direnci nasıl
kıracaklarını bilmemeleri, geleceğe yönelik yaptıkları değişim çabalarının başarıya ulaşması
konusunda kaygı yaratmaktadır. Bunun için de proje yatırımlarında değişim yönetimine yer
veren şirketler yaptıkları yatırımdan daha fazla geri dönüş sağlayacaklardır. 

İnsanlar değişime neden direnç gösterir? Değişim çabalarını etkileyen kurumsal güçler vardır.
Bunların arasında kurumsal ataleti ve sahip olunan ortak alışkanlıkları veya varsayımları
sayabiliriz. Bu kez de ‘değişeceğini söylüyorlar ama aslında hiçbir şey değişmiyor’ gibi
varsayımlar buna örnek olarak verilebilir. Çoğu zaman bu kurumsal güçler insanlarla
bağlantılıdır ve kolaylıkla dirence dönüşebilir. Basitçe gruplandırıldığı taktirde bu direnç
kaynakları üç ana grupta toplanabilir: 

Bulgularımıza göre değişime direnç gösteren insanların büyük çoğunluğu ‘bilmiyor’ kategorisinde
yer almaktadır. Değişime direnç göstermelerinin en büyük nedeni değişim hakkında yetersiz
bilgiye sahip olmaları, değişimin kendi üzerlerinde yapacağı etkiyi ve değişim karşısında ne
şeklide hareket etmeleri gerektiğini bilmemeleridir. ‘Yeterli değil’ kategorisinde ise genellikle
gerekli değişime ayak uydurabileceklerini ya da yeni çevrede yardım almadan etkin bir şekilde
çalışamayacaklarını düşünenler yer almaktadır. Son grup olan ‘istekli değil’ kategorisinde ise
genelde kişisel kaygıları olup kaygılarına doyurucu cevaplar alamamış insanlar bulunmaktadır.
Bu insan en çok ‘değişim sonucunda bana ne olacak, değişim sonucunda mevcut konumumda
kalabilecek miyim’ gibi kaygılar içerisindedirler. Karşılaşılabilecek dirence karşı alınabilecek
önlemler de elbette ki vardır. 

Bir işletmenin organizasyonel yapısını, iş yapış şekillerini kâğıt
üzerinde değiştirmek kolaydır. Yeni süreçler, yeni organizasyonel yapı
ve yeni teknolojik altyapı kâğıt üzerinde problemsiz tasarlanır. Asıl
zorluk bu tasarımları hayata geçirmekte, çalışanların tasarlanan
sistemlere süreçlere ve organizasyona inanmalarını, uygun görmelerini
ve geliştirilen uygulamaları kullanmalarını sağlamaktadır.
Yapılan araştırmalara göre pek çok şirket büyük ölçekte değişim
gerektiren projelerinden tam verim alamamaktadır. Bunun nedeni ne
olabilir?
Bu durum nadiren de olsa süreçlerin yanlış tasarlanmasına veya
sistemlerin yanlış konfigürasyonuna bağlıdır. Projelerin çoğunluğu
kâğıt üzerinde çok mantıklı ve yapılabilir görünebilir
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Kurum için değişimin gerekliliğinin kurumun değişime hazır olup olmadığının belirlenmesi,
Değişim vizyonunun oluşturulması,
Kuruma özel bir değişim mimarisinin strateji ve alt yapı olarak oluşturulması,
Çift yönlü ve çeşitli hedef kitleleri göz önüne alan bir iletişim stratejisinin hazırlanması,
Liderlik kapasitesinin ve hedef kitlelerin değişime inanmalarının ve katılımlarının sağlanması,
Organizasyonel tasarım ve performans yönetimi sistemlerinin değişimi destekler nitelikte olması,
Kişi ve takımların değişim doğrultusunda yönlendirilmesi,
Değişim sürecinin kurum kültürü ile uyum içinde olmasının sağlanması hususları önemli adımlardır.

Değişim yönetimini kurgularken:

Değişim yönetimi aslında bilinmeyen kavramlar sunmaz. Sunulan kavramlar muhtemel çoğu
şirket yöneticilerinin bildikleridir. Ancak şu bir gerçek ki burada tartışılan konu ve kavramlar
herkes tarafından bilinen ancak uygulamada zorluk yaşanan ya da uygulanamayan konulardır.

‘Bilmiyor’ grubundakiler için kullanılabilecek stratejiler;
“Sadece büyük resmi çizmek ve kişilerin buna inancını sağlamak yeterli mi” sorusunu irdelemek
gereklidir.
Çalışanlar değişim sonucunda nasıl etkileneceklerini bilmek ister. Kimi zaman şirketler
çalışanların nasıl etkileneceğini çalışanlarına net açıklamadıkları gibi onların nasıl
etkilenebileceklerini kendileri dahi tam anlamıyla bilmez. Çoğu firma yeni sistemleri ve iş yapma
şekillerini bunların insanların günlük işlerini nasıl etkileyeceğini detaylı düşünmeden uygulamaya
geçirir. Bu da çoğu zaman sadece ‘büyük resmi ya da genel çerçeveyi bilmek değişimi anlamak
için yeterlidir’ yanlış varsayımından kaynaklanmaktadır.
Gerçek olan ise insanların değişime inanmaları değişim konusunda ikna olabilmeleri için önce
‘ben bundan nasıl etkileneceğim’ ya da ‘benim bunda kazancım ya da kaybım ne olacak’
sorularının yanıtlarını bilme gerekliliğidir. Bu da çok doğaldır. 
Kişisel etkiler anlaşılmadan çalışanlar; ne işlerine odaklanabilir, ne değişim ile ilgili gelen
mesajları içselleştirebilir, ne de değişimin başarısına katkıda bulunabilir.
Değişimi etkili kılabilmek için önce değişimin tüm işletmeyi nasıl etkileyeceğini anlamak,
öngörmek, ona göre geleceğe yönelik beklentileri tanımlamak ve yönetmek gerekir. Değişim ile
ilgili bir kereliğine yayınlanmış genel bir yazı ya da duyuru iletişim stratejisinin yerine geçemez.
Hepimizin masasından günde kaç mektup, kaç duyuru, kaç yazı, kaç dijital bildirim geçiyor?
Bunlardan kaç tanesini dikkatli okuyup yazanın ulaştırmak istediği mesajı içselleştiriyoruz?
Çalışanları düşünün, acaba bir tek yazı tüm çalışanları nasıl istenen şekilde etkiler?
Genel bir duyuru değişik kitlelerin/grupların sormak istedikleri farklı soru ve endişelere cevap
veremez. En azından kurum içerisinde değişimden farklı düzeylerde etkilenecek farklı grupların
farklı iletişim ihtiyaçları olacaktır. Değişimden etkilenecek insanların (muhasebeciden,
depocusuna, teknikerinden yöneticisine) haberdar olması gereken hususlar vardır:

Değişim yönetimi sadece iyi proje yönetimi değildir. Değişim yönetimi değişimin
çalışanları nasıl etkileyebileceğini anlamakla başlar ve çalışanla anlamlı bir
iletişim kurulmasını gerektirir. 
Değişim durumsaldır. Her organizasyon için değişim farklıdır ve değişimi
yönetmek için farklı stratejilerin uygulanması gerekir. Dolayısıyla her kuruma
genelleştirebilecek tek tip değişim yaklaşımı geliştirmek mümkün değildir.
Kurumun özelliklerine has durumsal uygulamalar geliştirerek bunları en iyi
uygulamalarla karşılaştırıp destekleyerek kuruma özel sonuçlar üretilir. 
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‘Yeterli değil’ grubundakiler için kullanılabilecek stratejiler; 
Değişim departmanların birlikte çalışmalarını sağlayacak yeni yöntemler ya da çalışanların
yeni görevler üstlenmelerini gerektirebilir. Çalışanların sadece yeni rollerini bilmeleri yeterli
değildir. Bu rolleri yerine getirebilmek için gerekli araçlar ve eğitimlerle donatılmaları gerekir.
Değişim bir gecede gerçekleşmez, bundan dolayıdır ki organizasyonlar geçiş dönemi
içerisinde çalışanlarına her türlü desteği sağlamalıdır. 
Yeni rolleri tanımlamak kişinin yeni rolünü yerine getirebilmesi için gerekli eğitim ve gelişim
ihtiyaçlarını da tanımlayacaktır. Çalışanların yeni rollerine adapte olabilmeleri için teknik bilgi
ve davranışsal boyutlar yetkinlikler bazında eksiklerin belirlenmesi ve bunların hızla
kapatılması gerekir.
Liderlerin yöneticilerin değişim yönetiminde yetkin kılınmaları ve bu konudaki liderlik
kapasitelerinin artırılması da çalışanlara hem örnek olacak hem de kendilerinin de değişme
potansiyeline sahip olduklarını görmelerini sağlayacaktır. Çoğu organizasyonda proje ekibinde
bulunan insanların çalışanların davranışlarını değiştireceği gibi yanılsama bulunmaktadır.
İnsanları değişmeye yönlendiren çevrelerindeki insanların özellikle de saygı duydukları, taktir
ettikleri kimselerin değişmeleri ya da değişimi kabullenmeleridir.
‘İstekli değil’ grubundakiler için kullanılabilecek stratejiler;
Değişim aslında gönüllülük esasına dayanır; çalışanların yapılan çalışmaları anlamalarını,
kabullenmelerini ve çalışmalar katılmalarını sağlayıcı bir süreçtir. İnsanlar değişime ancak bir
şeyler kazanacaklarını ikna oldukları taktirde (bu kazanç maddi, manevi veya entelektüel
alanlarda olabilir) hazır olurlar. Ancak şirket içerisindeki değişim ve sonuçları her zaman
herkesin beklentilerini tatmin etmeyebilir.
Bu aşamada da kullanılabilecek araçların en etkilisi kurumun performans yönetimi sistemidir.
Değişime istekli olmayan çalışanların yaklaşımlarını değiştirmenin yolu, performans yönetimi
ya da ödül stratejilerinin tekrar gözden geçirilmesidir. Aslında değişimin kalıcı olması için de
sürecin bir performans yönetimi sistemi ile desteklenmesi şarttır. Aksi takdirde yaratılan
davranış değişiklikleri kısa bir süre için geçerli olup, eskiye daha alışıldık bildik yapılara
dönme eğilimi gösterebilir.
Temel Amaç: Öğrenen Bir Kültür Yaratmak;
Değişim aslında oldukça karmaşık bir olgudur. Küçük derli toplu bir paket şeklinde gelmez,
karşınıza beklenmedik dönemeçler çıkabilir, insan davranışlarından ve alışkanlıklarından
kaynaklanan karmaşık durumlarla karşılaşıla bilinir. 
Uzun dönemli başarı kurumun değişme kapasitesi ile bağlantılıdır. Yani değişimi sürekli ve
stratejik bir şekilde yaratmak ve yaratılan değişime cevap verebilmek önemlidir. Bu
yeteneklerini geliştiren şirketler değişimi gelişimin taze fikirlerin ve uzun dönemli büyümenin
kaynağı olarak göreceklerinden her zaman rakiplerinin önünde yer alacaklardır.
Şu bir gerçek ki bir şirketin gelecekteki başarısı şirketin bir takım halinde çalışabilmeyi, bilgiyi
paylaşmayı ve sürekli öğrenen bir kültür yaratmayı başarması ile doğru orantılıdır, bu da tabi
ki şirketin sahip olduğu “insan kaynağı” ile yakından ilintilidir. Çalışanlarda değişime olumlu
yaklaşım bilinci oluşturabilmek, gelişmeye ve kazanç sağlamaya doğru adım atmak demektir. 
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İşe alım aday ve kurum için mülakattan ibaret değildir. İşe alımın tek
yöntemi olmadığı gibi mülakatında her iki taraf açısından hazırlık süreci
vardır ve olmalıdır. Olmadığı hallerde hepimizin duyduğu mülakat
kazalarına şahit olmaktayız. 
-“Bir şirkette görüşme yaptım. Beni çağırdıkları pozisyona henüz karar
veremediklerini gördüm. Bu şirket kendini ve yaptığı işi tanımadan beni
nasıl tanıyacak!”
- “Tam üç saat bina önünde bekledim. Mülakata katılacakların hazır
olmadığı bilgisi verildi.”
Adaylar için olduğu kadar kurum ve kurumu temsil eden işe alım uzmanları
için de bir nevi sınav anı… İK süreçlerinde özellikle işe alım, kurumun vitrini
konumunda yer almaktadır.

Kurumu tanımak için mülakata katılan adayların yorumları çalışan veya kurum reklamlarından daha
objektif algılanmaktadır. Kaldı ki adaylarda geri bildirim yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu nedenle
İşe alım önemlidir. Bu noktada olumsuz yorumları ve yanlış anlaşılmaları engellemek için görüşme
öncesinde, anında ve sonrasında aynı anda pek çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor.

Mülakat süreci adaylar için gergin ve stresli olduğu kadar da İşe alım uzmanı tarafından da gerekli
bilgi birikimi ve hazırlık yok ise kolay geçmeyebiliyor.
Yöneticiler teknik süreçleri sorgularken, İK ile ilgili süreçleri atlayabiliyor. Bu yüzden işe alım yapan
yöneticilerin mutlaka ve mutlaka mülakat teknikleri üzerine eğitim alması gerekiyor. Aday ne kadar
iyi olursa olsun, bazen görüşmenin stresiyle kendini ifade edemeyebiliyor. Uzmanın, soru sorma,
iletişim ve beden dilini anlayabilme de ki yeteneği süreci etkileyen unsurların en önemlisidir.

Mülakat süreci İK tarafından iyi organize edilmeli. Evet aksaklıklar olabilir, bazen her şey
planladığınız gibi gitmeyebilir; ancak tüm sorunların kapısını açacak olan samimiyet anahtarı,
sorunları hızlıca çözebiliyor. Mülakat sürecinin de kurum imajı açısından bir pazarlama süreci
olduğunu unutmamalıyız.

Fiziki şartlar anlamında adayların uygun koşullarda misafir olarak ağırlanması gerekiyor. Örneğin;
mülakat günlerinde güvenlik/danışma bilgilendirilmeli, uygun bir bekleme ortamı ayarlanmalı, en
azından bir bardak su ikram etmek üzere hazırlık yapılmalı. Ayrıca mülakat odasının da
ayarlanması gerekiyor. Temizlik çok önemli! Düşünsenize tozların uçuştuğu bir bekleme odasında
bekleyen astımı olan bir adayınız var ve rahatsızlık yaşadı. Ayrıca bekleme odasında kurumunuzu
ve hizmetlerinizi tanıtan broşürler, kitapçıklar vb. olmalı. Bu şekilde mülakat öncesi kurumu da
tanıtmış olursunuz.

16www.ik-der.org.tr

İşe Alımın Mutfağı

Evren AYNACIOĞLU
İK-DER Genel Sekreter

KÖŞE YAZISI

Peki Yemek Davetine hazır mısınız?

İşe alim profesyonel eri her mülakat sürecini özel konuklarına davet veren bir şef gibi hazırlar.
Davetlilerin özenle belirler , onların beğenileri üzerinden onlara hitap edeceği yöntemi belirler ve
bunu da davetlilerin kendi beyanları yani özgeçmişler üzerinden yönetir. Şef nelere ihtiyacı
olduğunu iyi bilir bu nedenle davetlisin de kendinin farkında olmasını ve yeteneklerini dürüst ve
gerçekçi olarak ifade etmesini bekler çünkü bu beklenti gerçekleşmez ise o noktada bu seçkin
restoranta tekrar gelmek belki çok uzun zaman alacak belki de hiç mümkün olmayacaktır. 
Bu noktada kendinizi iyi tanımalı, nereye ve neden başvurduğunuz hakkında bilginiz tam olmalıdır.
Kimlerle bu masada oturacağım sorusu sizi araştırmaya yöneltmeli ve davete katılımınız her
zaman saygınlığınızı sergileyecek tarzda olmalıdır. Sizin adınıza başkaları değil siz soru sormalı
ve cevap verebilmelisiniz.
Unutmamalıdır ki sizi bir değer olarak gören ve birlikte ilerlemeyi düşünen yapılar; her zaman
gerçek kendini gösteren ve kendine katabilecek şeylerin olduğunu dürüstçe anlatabilen insanlarla
var olabileceklerini düşünürler.
Kendiniz olun ve ona güvenin…
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AY'IN RÖPORTAJI

Emrah Değirmenci
Gülhan Yedek Parça

 Genel Müdür

İlkokul yıllarından itibaren sürekli olarak
şirketimizin her bölümünde çalıştım. Kauçuk
firması olduğumuz için presten, mekanik
atölyeye kadar çeşitli bölümlerde görevler aldım.
Daha sonrasında muhasebe ve dış ticaret
bölümlerinde de tecrübelerim oldu. Bir aile
şirketine II. Kuşak olarak geldiğinizde yaşanılan
sıkıntıları ben de yaşadım. Genelde I. Kuşak ile
II. Kuşak çok çatışır; ama ben babam ile bu
sorunların çoğunu yaşamadım; çünkü kendisi
gereksiz hırsları olan biri değildir. Biz her zaman
her kararı beraber ve akıl süzgecimizden
geçirerek aldığımız için büyürken yaşanılan
sıkıntıları daha rahat atlattık.

Ben Emrah Değirmenci. 1980 Ankara
doğumluyum. 2002 yılında işletme bölümünü
bitirdikten sonra 1 yıl dil eğitimi için yurt dışına
gittim. 2003 yılından beri de kendi aile şirketimiz
olan Gülhan Yedek Parça da II. Kuşak yönetici
olarak çalışmaktayım

Sizi tanıyabilir miyiz?

Gülhan Yedek Parça Genel Müdürü Emrah Değirmenci, ikinci kuşak

sanayicilerinden. Babası ve amcasının, girişimcilik ruhuyla tam 45 yıl önce

ekonomiye kazandırdığı firma, bugün 75 ülkeye ihracat yapıyor. 

Kurumsallaşmanın önemini vurgulayan Değirmenci; “İnsan Kaynakları

sürecimizin temel taşını oluşturmakta, şirket olarak personelimizin gelişimine

katkı sağlayacak çalışmalar yaparken, personellerimizin yaptıkları işi sevmeleri

bizim için çok önemli, personellerimiz kurumsallaşma sürecimizin başlangıcıdır.” 

Şirketinizin kuruluş hikayesinden biraz
bahsedebilir misiniz?
Şirketimiz resmi olarak 1978 yılında babam ve
amcalarım tarafından kurulmuştur. Daha
öncesinde babam ve amcam 9 yıl kadar başka
bir kauçuk firmasında çalıştıktan sonra
firmamızı kurmuşlar. Yaklaşık 45 yıldır da iş ve
inşaat makineleri için yedek parça imalatı ve
satışına devam etmekteyiz.

Şirkette görev alma sürecini ve yaşamış
olduğunuz deneyimlerden bahsedebilir
misiniz?

Çalışmış olduğunuz sektörden bahseder
misiniz? 

İş makinelerin yedek parça imalatı yapıyoruz ve
rekabetin kıran kırana yaşandığı bir sektördeyiz.
Firmamızda bizim için belki de tek
vazgeçilmezimiz ürün kalitemiz. Sürekli artması
için yoğun emek ve para harcamaktayız.
Sektörümüzdeki müşteri portföyümüzün maalesef
çoğu fiyat odaklı gidiyor. Yüksek kalitenin
maliyetinin biraz daha yüksek olmasının
kaçınılmaz olduğunu anlatmakta güçlük çekiyoruz
bazen, bu yüzden firmamız daha çok ihracata
yöneliyor. 
Biz artık rekabette yerel firmalar ile değil
uluslararası firmalar ile yarışıyoruz. Şu anda 80
kişilik bir ekiple, dünyanın 75 ülkesine ihracat
yapıyoruz.

Kurumsal yapıyı oluşturma sürecinde
yaşadığınız deneyimleri aktarır mısınız? 

Şirketimiz 1978 kuruluşlu olduğu için ilk başlangıç
süreçlerinde kurumsallık diye bir kelimeden dahi
haberdar değilken, değişen dünya düzeninde
süreklilik için oyunun da kurallarının değiştiği ve
kurumsal yapının olmadığı firmaların
devamlılığının çok zor olduğunu fark ettik. Şirkette
organizasyon şemaları oluşturuldu, idari kadronun
yapısı değişti, mavi yaka ve beyaz yakaların
çalışma koşulları, yönetimde kalitenin devamı için
kalite sistemi, kalitenin sürekliliği için yeni
sistemler tabi ki ilk başlangıçta kabul görmedi ve
çalışanlarımızı ve kendimizi kurumsallaşma
süreçlerinde çok zorlanırken bulduk. Bu
günümüzde ise çok yol aldığımızın farkındayız.
Ama bu bitmeyen ve bitmeyecek bir süreç. 
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Şirketimizde önceden insan kaynakları
departmanımız yoktu, tüm insan kaynakları
sürecini tek başıma üstlenmiştim. Tabi ki o
zamanlar çalışan sayımız 30’larda idi. Zamanla
büyüyen yapı içerisinde, imalat ve satış
mağazası ayrıldı. İstanbul’da satış mağazamız
kuruldu. Personelimiz için eğitimler düzenlenme
ihtiyaçları, onların kendilerini geliştirme istekleri,
değişen sistemlere uyum sağlama
zorunlulukları gibi nedenlerle insan kaynakları
departmanımız kuruldu. Şu anda
departmanımız personel secimi, işe alımı,
personel hakları, özlükler, çalışanlarımızın
eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri gibi birçok
farklı alanda katkı sağlamaktadır

İnsan Kaynakları Departmanınızdan biraz
bahsedebilir misiniz?

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

Şirketiniz de İnsan Kaynakları olarak diğer
kurumlara göre daha farklı olduğunu
düşündüğünüz ne gibi uygulamalarınız var,
bahseder misiniz?
Aslında dürüst olmak gerekirse bu konuda çok
yeniyiz. Şirketimizde insan kaynakları
departmanımızı oluşturalı sadece 3 yıl oldu. 45
yıllık bir firma için aslında çok geç kalınmış bir
durum; ama aradaki kaybettiğimiz zamanı telafi
için çok çalışıyoruz. En çok önem verdiğimiz
konu eğitim. Departmanımız, personel ihtiyaçları
ve gerekli eğitimleri belirlemek için çaba sarf
ediyor. Ne kadar kalifiye çalışan, o kadar kaliteli
iş ve mutlu müşteri demektir.

Şirketiniz ne gibi kariyer fırsatları
sunmaktadır? 
Şirketimizde yatay ve dikey olarak yükselme
imkanları sunmaya dikkat ediyoruz. Çırak olarak
başlayıp şu an olduğu bölümün yöneticisi olan,
dış ticarette bölge satış sorumlusu iken bölüm
müdürü olan, satış danışmanı iken yönetici olan
arkadaşlarımız var. Çalışanlarımızın kariyerleri
açısından onları en iyi şekilde geliştirmeye
çalışıyoruz. Bizim bakış açımız, bizden ayrılan
çalışanlarımızın çok daha iyi şirket ve
pozisyonlarda işe yerleşmeleri. Daha önceki dış
ticaret müdürümüz bizden ayrıldıktan sonra
dünyanın kendi alanında en büyük şirketlerinden
biri ve 100.000 den fazla çalışanı olan bir şirkete
yönetici olarak başlamıştı. Bu da bizim için bir
gurur kaynağıdır.

Şirketinizin işe alım süreçlerinde olmazsa
olmaz dediğiniz hususlar var mıdır?
İşe alım süreçleri bizi çok yormakta. işe alım
sitelerinden verdiğimiz ilanlara çok fazla
başvuru oluyor, bizler de ince eleyip sık
dokuyoruz, başvurular içinden çağırılacak
adayları belirleyip randevular oluşturuyoruz;
ama maalesef adayların çoğu randevuya
gelmiyor, arayıp gelemeyeceğini dahi
bildirmiyor. Tekrar aradığımızda da telefonlar
genelde açılmıyor. Bu konuda dürüst olmak en
doğrusu. Arayıp işten vazgeçtiğini söylemeleri,
ya da gerekli mazeret bildirmeleri bizleri daha
çok mutlu ediyor. Bir de işe alacağımız adayları
referanslarını aramadan, önceki iş yerlerinden
bilgi temin etmeden asla başlatmıyoruz

Çalışanlar, yeni mezunlar ve hali hazırda
öğrencilere ne gibi önerileriniz var?
Benim tek bir önerim olur: Yaptıkları işi sevmeleri.
Eğer sevmeyerek, ayakları geri giderek işe
geliyorlarsa maalesef asla başarıyı
yakalayamıyorlar. Hiç sevmediğim bir söz “Bu
benim işim değil”. Şirkette her şey bizim işimiz. 
 Yaptığımız farklı bir iş ya da başka
arkadaşlarımıza yaptığımız ufak yardımlar bizim
değerimizi düşürmez, tam tersi yapılan her yeni iş
bakış açımızı değiştirir ve geliştirir
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SİZDEN GELENLER

Senanur Y.

Özellikle hiç bir çıkar , kar amacı

gütmeden sadece eğitim odaklı bu

mesleği seven ve doğru şekilde yapmak

isteyen bir dernek olarak yapılabilecek

en güzel şeyi yaptığınıza inanıyorum. Bu

ortamda olduğum için kendimi çok şanslı

hissediyorum . Emek veren kendi

zamanından çalıp öğrenmek isteyen

insanlara zaman ayırdığınız için kendi

adıma çok teşekkür ederim . İyi ki bu

dernek ile yolum kesişmiş. SONRAKİ

EĞİTİMLERDE GÖRÜŞMEK ÜMİDİYLE . 

Alanında uzman kişilerin iş hayatından

örneklerle anlatımını desteklemesi ve

ilgili konuların her ayrıntısına kadar

kısa bir sürede bu kadar bilgilerin

verilmesi ile çok verimli bir eğitimdi.

Özellikle yeni mezun olarak, İnsan

Kaynakları'nın tüm fonksiyonlarını hap

bilgilerle görmek son derece faydalı oldu.

Deneyimsiz olarak,  bir deneyim elde

edecek kadar etkiliydi. Eğitimcimize ve

emeği geçen herkese teşekkürler. 

Daha önce almış olduğum online

eğitimlerin çok üstünde bir eğitimdi.

Öğrenilmesi gerekenler hakkında

çok detaylı ve yeterli bilgiler verildi

Cansu A.

Feriha E.

Eğitmenin Mesleki tecrübesi ve

teknik bilgileri pekiştirerek

anlatması eğitimin su gibi akmasını

ve keyifli geçmesini sağlıyor.

Teşekkürler.. 

Sümeyye D.

İK'yı seven bu alanda çalışmak

isteyen yaşayan İK'yı tam anlamıyla

öğrenmek isteyen herkesin bu

eğitime katılmasını öneririm

Busa K.

Eğitim öncesi ik yayapabilirmiyim

gözüyle bakarken eğitim sonrası bu

işi rahatlıkla yapabileceğimi aldığım

eğitimlerle anlamış oldum

Şeref K.

Meslek hayatındaki profesyonel

becerilerini eğitim ortamına da çok iyi

bir biçimde yansıtan, sorulan her

soruya çok açıklayıcı ve net cevaplar

veren, gerek teorik gerekse pratik

olarak çok başarılı örneklerle anlatımı

her daim canlı tutan her zaman bu

alanda ders almak isteyeceğim nitelikli

bir eğitmen.

İrem K.
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Formu E-posta Olarak  İletin

ADIM

ADIM

ADIM

20

SENDE ARAMIZA KATIL 
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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

ÜYELİK BAŞVURU SÜRECİ

Üyelik formunu doldurup imzalayın. 

İmzalı üyelik formunu  adli sicil belgesi ile birlikte bilgi@ik-der.org adresine iletin.

İK-DER tarafından üyelik onay e-postasını alın



BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
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