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İnsanlığın varoluşundan bugüne kadar çalışmak da hep var olmuştur.
Zaman ilerledikçe ve çağlar değiştikçe çalışma hayatının süreçleri de
değişmiştir. Günümüz çalışma hayatının düzeni, teknoloji ve dünya
olaylarına bağlı olarak hızla farklılaşmaktadır. Çalışma hayatı içerisinde
şirketlerin ve çalışanların git gide değişen beklentileri çalışma hayatının
uzun yıllara varan süreçlerini zora sokmaktadır. Bu süreç gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin gözükmeyen en büyük sorunlarından bir tanesidir
aslında. Bu durumun ülke ekonomisine verdiği zararın yanı sıra şirketlere
ve çalışanlara da önemli zararları vardır. Sanayi devriminden başlayan
büyük teknolojik gelişmeler; üretimde insan gücünün yerini makinelerin
alması ve bu makinaların insan gücüne oranla hata payını azaltması,
zaman tasarrufu sağlaması, üretim maliyetlerini düşürmesi ve üretkenliği
artırması insan gücüne olan ihtiyacı oldukça azaltmıştır. 
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Günümüzde insan gücünün az olması ve bu yüzden bireyin üretim faktörü olarak verimli çalışabilmesi
adına birçok şirket için doğru insan kaynakları politikaları oldukça önem arz etmektedir. Oluşan
personel ihtiyacında; doğru personelin seçimi, mülakat süreçleri ve oryantasyon eğitimlerinin yer aldığı
işe alım süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi insan kaynaklarının en önemli görevlerinden
biridir. İşe yeni başlayan bir personelin oryantasyon süreci ile birlikte verimli hale gelmesi ortalama iki
ay gibi bir süreci ifade etmektedir. Yeni başlayan personel bu süre zarfında şirket için bir gider ve risk
durumu oluşturmaktadır. Bu sürecin planlamasını yöneten insan kaynaklarının, yeni başlayan
personelin adaptasyon sürecini en hızlı ve sağlıklı şekilde yürütmesi gerekmektedir. Süreç sonrasında
işe başlayan personellerin uzun yıllar şirkete hizmet edebilmesi ve personel devamlılığın
sağlanabilmesi için de şirketin insan kaynakları politikaları çerçevesinde birtakım hizmet içi eğitim ve
farklı iyileştirme çalışmalarının yapılması oldukça önemlidir. 
İnsan kaynakları planlama sürecinin doğru yürütülmediği bir şirkette norm kadro fazlalığı şirketlere
büyük maliyetler oluşturacağı gibi kadro eksikliği de şirket işlerinin aksamasına sebebiyet verecektir.
İnsan kaynakları süreçlerinin doğru yürütülmesinde yetkin personel seçimi ve planlı iş dağılımı önem
arz etmektedir. Yetkin personel ve planlı iş dağılımı ile şirket kadrosu sağlıklı kurulduğunda kadro
fazlalığı veya eksikliği gibi durumlar da ortadan kalkacağından şirketin maddi kaynakları da verimli
kullanılmış olacaktır.

 Peki nasıl başarılı olacağız? 
·İşe alım süreçlerini gözden geçirerek,
·Eğitim ve oryantasyona büyük önem vererek,
·Yöneticilerimizin gelişimlerine destek olarak,
·Şirket kültürü oluşturarak ve şeffaflık oluşturarak,
·Etkin ve verimli bir performans yönetimi oluşturarak,
·İyi bir planlama yaparak ve iyi bir ekip ruhu oluşturarak.

Bu süreçte insan kaynakları, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili çalışmalar yaparak gerek
ülke adına gerekse şirketler adına stratejik bir iş de yürütmektedir. Bu sayede şirketlerde oluşan
personel devir hızı düşerek, kalıcı bir uzman kadro oluşmaktadır. 
Tüm süreçler boyunca bizlere düşecek en önemli iş insan kaynaklarının önemini benimsemekle
birlikte yaptığımız işin ülkemize ve milletimize yönelik olduğunu unutmamaktır. Cengiz Han’ın şu sözü
felsefi ve mesleki olarak benimsediğim bir ilkedir: “Sakın bir çiviyi küçümseme! Bir çivi bir nalı, bir nal
bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu ise tüm ülkeyi yönetir.” Bu yüzden hiçbir
politika, hiçbir insan, hiçbir süreç boşuna ve faydasız değildir. Önemli olan tüm bunları anlamlı ve
faydalı hale dönüştürmektir.
İnsan Kaynakları Derneği; ülkemize, şirketlerimize, çalışanlarımıza ve sizlere insan kaynakları
alanının mesleki olarak nasıl daha anlamlı ve faydalı olabileceğinin önderliğini yapmaya devam 
 edecektir.

Güzel ve Mutlu Yarınlara
Saygılarımla

Sercan YARAR
İnsan Kaynakları Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI

www.ik-der.org.tr
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Organizasyonel gelişimin sorumluluk alanı nedir?

www.ik-der.org.tr

Organizasyonel hedeflerini önemli stratejik
hedeflerle ilişkilendirmeyi tercih eden ve
bunları ekip- performans hedeflerine
dönüştüren kurumlar, performanslarını
arttırmaktadır.

Organizasyonel Gelişim
İnsan Kaynakları stratejilerinin belirlenerek
oluşturulan strateji ve hedeflerin
gerçekleştirilmesine, işgücü planlaması
uygulamaları, Ücret, Yan Hak ve
ödüllendirme sistemleri, fonksiyonel
raporlama ve analizler, organizasyonel
değişim ihtiyaçlarının yönetimi ve ilgili İK
sistemlerinin kurulması, pozisyonlara ilişkin-
görev ve nitelik tanımlarının yapılması vb.
süreçler ile katkı sağlanmasıdır.

Gözlem, araştırma ve görüşmeler yoluyla,
şirketin mevcut durumu analizi sonrasında
parçaların bir bütün olarak birlikte çalışıp
çalışmadığını incelenerek organizasyonel
gelişim çalışmaları yürütülmektedir.
 
Organizasyonel Gelişim ve Ücret
Yönetimi Genel Sorumluluk Alanları
-Kurum stratejik hedeflerine uygun İK
stratejisi belirlenerek, bu strateji
doğrultusunda İK sistemlerinin kurulması ve
dokümantasyon yönetiminin yapılması,
-Ücret ve yan hak yapısının oluşturulması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

-Stratejik İş Gücü analizinin yapılarak,
ihtiyaçların tanımlanması/norm yapısının
oluşturulması, kaynak planlamasının
yapılması,
-İş modeli değişikliği, iş büyüklüğü değişikliği
veya yeni süreçlerin devreye alınması vb.
etkenlerle oluşacak organizasyonel değişim
ihtiyaçlarının analiz edilmesi
-İlgili organizasyon yapısının tasarlanması,
-Unvan ve Pozisyon yapısının oluşturulması,
-İş Değerlemesi çalışmaları ile tanımlanan
pozisyonların seviyelerinin belirlenmesi,
-Kurumsal İş Yazılımı organizasyon
yönetiminin yapılması,
-Birimlerin iş analizlerinin yapılarak görev
tanımlarının, nitelik/yetkinliklerinin, kritik
performans göstergelerinin belirlenmesi
-Fonksiyonel raporlamaların ve analizlerin
yapılarak karar destek süreçlerine girdi
sağlanması,
-İnsan Kaynakları Bütçesinin oluşturulması,

U ğ u r  Y I L M A Z
Y a z a r ;

Organizasyonun hedeflerine ulaşmak için
kullandığı bütün süreçleri, aksiyonları,
birimleri, somut ve soyut her türlü değeri
daha etkili ve verimli kullanılması, sistemlerin
kurulması, yönetimi ve revizyonların
yapılmasıdır.
Organizasyonların kendisini gelişime ve
yeniliklere giden yola çıkarabilme yeteneğini
gösterebilmeleri, verimlilik ve etkinlik
düzeylerini artırabilmeleri açısından hayati bir
önem taşımaktadır.

ORGANİZASYONEL GELİŞİM
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İnsan kaynakları yönetiminin en önemli

fonksiyonlarından biri çalışan seçme ve

yerleştirme fonksiyonudur. Çalışan seçme ve

yerleştirmenin tanımına bakıldığında

''İşletmenin ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte

çalışanın temin ve seçimi'' dir, çalışan temin

ve istihdam edilmeden önce ihtiyaç duyulan

sayı, nitelik süreci sağlıklı ilerletilmelidir. 
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Çalışan seçme ve yerleştirme süreci
içerisinde 3 ana süreç yer almaktadır.
BELİRLE / BUL / SEÇ 

Süreç içerinde kritik bir öneme sahip olan
süreç, BELİRLE sürecidir. Çalışan
gereksiniminin sağlıklı tespit edilememesi
durumunda çalışanlar ve kurum açısından
bir çok zararı olacaktır. O halde çalışan
ihtiyacı sistematik bir şekilde
belirlenmelidir.
Aşağıda yer alan sorulara öncesinde cevap
aranmalıdır.
-Ne kadar sayıda ?
-Hangi Nitelikte?
-Hangi Dönemde ?
-Hangi pozisyon seviyesinde?
Aday temin süreçlerinden önce yukarıda
belirtiğimiz gerekçelere verilen cevaplar
aslında ihtiyacın hangi durumda olduğunu
göstermektedir. Gerekçeleri iyi tespit etmek
aday temin ve işe yerleştirmeye kadar
geçen süreçte bizlere oldukça fayda
sağlayacaktır.
Cevap aradığımız bu sorular BUL
sürecinde ihtiyacımıza uygun kaynağı
bulmamıza, SEÇ sürecinde de ihtiyacımız
olan uygun adaylarla ilerlememize katkı
sağlayacaktır. 

Çalışan İhtiyaç Belirleme Süreçleri

www.ik-der.org.tr

Çalışan İhtiyacının Nedenleri
İş Analizi sonuçları 
Kurumuzun organizasyonel gelişim

süreçlerinde veya oluşan ihtiyaçlarda yapmış

olduğu iş analiz sonuçları çalışan ihtiyacı

belirlemede en önemli gösterde olacaktır.

(Yeni faaliyet ve yatırımlara girişmek

işletmenin büyümesi,) 

Norm Kadro eksilmesi
Daha öncesinde iş analizleri sonucunda

belirlenen işlere göre hazırlanmış iş gücünü 

temsil eden norm kadrolar vardır bu norm

kadrolardan sayısal olarak azalma olduğunda

çalışan ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Nitelik artış isteği
Norm kadro dahilinde ve haricinde kurumda

yürütülen işler öze işin yapılması için gerekli

sertifika veya yeterlilik belgelerini göz önüne

alarak çalışan ihitiyacı tespit edilmektedir. 

gibi nedenlerle çalışan ihtiyacı belirlenir.

T a r ı k  A L T U N
Y a z a r ;

ÇALIŞAN SEÇME VE YERLEŞTİRME
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Eğitim belirlenmiş bir alanda bilgi ve beceri
düzeyini arttırarak o alanda uzmanlaşmayı ve işin
daha iyi yapılmasını sağlayan faaliyetlerdir.
Avrupa’da 18. yy’da sanayileşmenin bilimsel
icatlar ile başlaması ve eğitim düzeyi yüksek olan
bölgelerde hızla artması eğitimin önemini açıkça
ortaya koymaktadır. Peki günümüzde eğitim -
gelişim ilişkisinin işletmeler için önemi nedir? Bir
işletmenin başarı ve başarısızlığını belirleyen en
önemli faktör çalışanlarının sayısı ve niteliğidir. 
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Bazı firmaların hızla ve güçlü bir şekilde
büyümesinin temelde yeterli sayıda ve belli bir
eğitim düzeyinde çalışanının bulunmasıdır.
İşletmeler için yüzde yüz doğru işe alım
yapabilmek mümkün olmayabilir ancak bazı
eğitim ve gelişim faaliyetleriyle bu oranı
oldukça yükseltebilmek mümkündür. Eğitim ve
gelişim faaliyetleri bir çok işletme açısından
maliyet olarak görülse de uzun vadede işletme
ve çalışana sağlamış olduğu ekonomik ve
sosyal faydalar daha yüksek getirler
sağlayacaktır. Gelin birlikte bu faydaları
inceleyelim;
·İşletmedeki işlerin ana hatlarının
hazırlanmasına yardımcı olur ve bu işlere ait
bilgi ve becerileri artırır.
·Çalışanların moral ve motivasyonunu artırarak
işletmenin amaçlarıyla özdeşleşmelerine
yardımcı olur.
·Çalışanın kendine güvenini arttırarak daha
verimli çalışmasını sağlar ve buna bağlı olarak
çıktıları iyileştirerek kaliteyi arttırır.
·İşe yeni başlayan çalışanların uyum ve
öğrenme sürecini kısaltır.
·İşletmenin rekabet piyasasında üstünlük
sağlamasına yardımcı olur.
·Hata payını azaltır ve zamanın daha etkili ve
verimli kullanılmasını sağlar.
·İşletme politikasının anlaşılmasına ve
işletmeye kendi kültürünü bilen gelecekte ki
liderlerini yetiştirme imkanı verir.
·İş kazalarının azalmasını sağlar.

Eğitim ve Gelişim Yönetiminin Kurum ve Çalışanlara Faydaları

·Çalışan bağlılığı arttırarak sirkülasyon oranlarını
azaltır.
·İş ve sosyal yaşam dengesinin oluşmasını
sağlar.
·Sosyal ve dinamik bir çalışma ortamının
oluşmasını sağlar. Buna bağlı olarak çalışan
ilişkilerini güçlendirir. Güçlü iletişim ve bilgi
alışverişi içerisinde olan çalışanlar işletmeyi
doğrudan başarılı bir noktaya taşıyacaktır.
·Çalışanların gelişimine katkı sağlarken stres
düzeyini önemli seviyede azaltır.
·İşletmenin denetim ve kontrol maliyetlerinin
azalmasını sağlar.
·İşletmenin rekabet piyasasında eğitimli
çalışanlarıyla güçlü bir imaj oluşturmasına ve fark
yaratmasına olanak verir.
·Çalışanların kariyer gelişimine katkı sağlar ve
terfi olanakları verir.
Bir araştırmada çalışanlara eğitim ve gelişim
fırsatı sunulsaydı %89’unun işletmelerde daha
uzun süre çalışacağı sonucuna varılmıştır. Bu
araştırmadan da anlaşıldığı gibi işletmelerin güçlü
çalışanlar istihdam edebilmeleri veya geliştirmiş
oldukları iş gücünü elinde tutarak başarıya
ulaşabilmeleri için eğitim ve gelişim faaliyetlerine
gereken önemi vermeleri kaçınılmazdır.

www.ik-der.org.tr

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

EĞİTİM VE GELİŞİM 



 -Hedefler ve beklentilerin karşı tarafa iletilmesini
sağlayarak enerji ve zamanın yönetimini sağlar.
Ayrıca karşılıklı olarak hedefler birleştirilerek
bireysel ve örgütsel başarı sağlanması amaçlanır.
-Beklentileri karşılayarak mutlu çalışanlar
istihdam etmek buna bağlı olarak çalışan
sirkülasyonunu minimum seviyeye düşürmek.
-İstihdam kararlarının verilmesinde önemli veriler
elde edebilmek, firma için geleceğin yönetici
adaylarını belirleyebilme ve kurumun kendi
kültürüne göre yetiştirebilme imkânı verir.

Performans yönetiminin amacı işini iyi yapandan
işini kötü yapana doğru bir sıralama çıkarmak
değildir. Bu sistemle madde madde bahsetmiş
olduğumuz gibi kısaca karşılıklı beklentileri
anlayarak ihtiyaçları belirleyebilmek, belirlenen
ihtiyaçlara göre aksiyon alabilmektir. Böylece
dinamik bir çalışma ortamı oluşturmak ve buna
bağlı olarak motivasyonu arttırmak kısaca
amaçlarıdır. Gelecekte başarıyı insan
kaynaklarının performansı iyileştirme yoluyla
verimliliğini arttırabilen şirketler sağlayacaktır. Bu
nedenle firmalar için performansı yönetebilmek
firmalar için kaçınılmazdır.
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Tüm bunları sağlayabilmek için performans
yönetimine ihtiyaç duyarız. Performans
yönetimi bu sistemin omurgası olacaktır çünkü
neye ihtiyacımız olduğunuzu, hangi konularda
avantajlı olduğumuzu, nelere yoğunlaşmamız
gerektiğini bilmediğimizde aslında hiçbir
sisteme ihtiyacımız olmayacaktır. Farabi’nin de
dediği gibi Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru
bilinirse yanlışta bilinir ama önce yanlış
bilinirse doğruya ulaşılamaz. Performans
yönetim sistemiyle doğru bilgilere ulaşılarak
hem çalışan hem işveren açısından bir yol
belirlenecektir.

Performans yönetim sisteminin birçok önemli
amaçları vardır,
-Çalışanlara yapılan işi, istek ve beklentileri
anlatmayı buna bağlı olarak beklenen çıktıyı
iyileştirmeyi, huzurlu bir çalışma ortamı
oluşturmayı hedefler. Bunlar hakkında bilgi
sahibi olan çalışanı firmaya ne kadar katkı
sağladığı hakkında değerlendirebilir.
-Çalışanların ücret, terfi, ödüllendirme ve
cezalandırma sistemleri için sağlıklı bir veri
oluşturmayı ve adaletli bir sistem oluşturmayı
hedefler.
Hem çalışan hem firma açısından güçlü ve
zayıf yönlerin anlaşılmasını sağlayarak güçlü
yönlerin nasıl avantaja çevrilebileceği, zayıf
yönlerin işe nasıl iyileştirilebileceği konularında
bilgi vermeyi sağlar. (Eğitim ve geliştirme
faaliyetleri, kariyer planlamaları vb.)

Günümüzde işletmeler yoğun bir rekabet ortamı

içerisindedirler. Bu yoğun rekabet ortamında iyi

bir düzey sağlayabilmeleri için iyi ve mutlu

çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmeyi

ayakta tutan, başarıya veya başarısızlığa götüren

en önemli etken insandır. İşletmelerin hedeflerine

ulaşabilmeleri için çalışanların desteklenmesi

gerekmektedir. 

Performans Yönetiminin Temel Amacı

www.ik-der.org.tr

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

PERFORMANS YÖNETİMİ
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Bu güvence, iş sözleşmesinin doğrudan ve
haksızca feshedilmesinin önlenmesi ve
sınırlandırılması şeklinde gerçekleşebileceği gibi;
özellikle işverenlere karşı, caydırıcılık özelliği
bulunan usulsüz fesihlere yönelik değişik tazminat
türleri aracılığıyla da sağlanabilmektedir.
Caydırıcılık yanında telafi edici özelliği de bulunan
İş Hukuku’na özgü tazminatlar; kıdem tazminatı,
ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal
tazminat, ayrımcılık tazminatı, iş güvencesi (işe
başlatmama) tazminatıdır. Ayrıca genel kanun
olan Borçlar Kanunu’na göre hizmet sözleşmesiyle
çalışan kişilere yönelik tazminatlar ise haksız fesih
tazminatı, cezai şart tazminatı, maddi ve manevi
tazminat kalemleridir.

Bu yazımızda kısaca, uygulamada en çok karşılaşılan kıdem, ihbar,
kötüniyet ve iş güvencesi tazminatlarından bahsedilecektir.
Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin kanunda sayılan
fesih durumlarından biriyle sona ermiş olması koşuluna ve işçinin aynı
işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak istenebilecek bir işçilik hakkıdır.
İşçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için öncelikle iş kanunlarına
tabi olarak çalışması gerekir.
İş Kanunu’na göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı durumlar
şöyledir:
Bu yazımızda kısaca, uygulamada en çok karşılaşılan kıdem, ihbar,
kötüniyet ve iş güvencesi tazminatlarından bahsedilecektir.
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Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin kanunda sayılan fesih durumlarından
biriyle sona ermiş olması koşuluna ve işçinin aynı işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak
istenebilecek bir işçilik hakkıdır. İşçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için öncelikle iş
kanunlarına tabi olarak çalışması gerekir.
İş Kanunu’na göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı durumlar şöyledir:
-İşçinin iş akdinin, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işveren
tarafından “haklı” olarak feshedilmemesi gereklidir.
-İşçinin iş akdini, işverenden kaynaklı sebeplerle, haklı nedenle derhal fesih etme hakkı
doğarsa kıdem tazminatını alabilecektir.
-Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı hakkı vardır.
-Kadın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem
tazminatı alabilecektir.

İş Hukuku- Tazminatlar

BORDRO VE ÖZLÜK YÖNETİMİ
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Yukarıdaki koşulların varlığı halinde, iş akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için,
işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
İhbar Tazminatı: Süresi belirli olmayan sürekli iş akitlerinde, İş Kanunu’na göre taraflardan
birinin diğer tarafa bir süre vererek fesih bildiriminde bulunması yani durumun önceden diğer
tarafa bildirilmesi ve bu şekilde akde son verilmesi zorunludur. Yasada yazılı olan bu sürelere
uyulmadan iş sözleşmesinin sona erdirildiği durumlarda, diğer tarafa bu bildirim sürelerini
karşılayan ücret tutarındaki ödenen paraya ihbar tazminatı denir.
İş Kanunu madde 17’ye göre bildirim (ihbar) süreleri; işi 6 aydan az sürmüş olan işçilerde 2
hafta; 6 ay 1,5 yıl arası 4 hafta; 1,5 yıl 3 yıl arası 6 hafta; 3 yıldan fazla süren işçilerde ise 8
haftadır.
Bildirim sürelerine uyulmadan yapılan fesihlerde, feshi yapan taraf, bu sürelere ilişkin ücret
tutarındaki tazminatı diğer tarafa ödemek zorundadır.
İşverenler bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini sona erdirebilir.
Kötüniyet Tazminatı: Belirsiz süreli bir hizmet sözleşmesinin, işverence herhangi bir neden ya
da hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin, ihbar sürelerine uyularak veya peşin ödeme
yapılarak sona erdirilmesi mümkündür. Örneğin; işçi yasal bir hakkını aradığı için ya da
işveren aleyhine tanıklık yaptığı için ya da işverenle farklı bir siyasi görüşe sahip olduğu için iş
akdi işverence feshedilmiş olabilir. Bu gibi durumlar fesih hakkının kötüye kullanılması olarak
adlandırılır.
İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrası fesih hakkının kötüye kullanılması durumunu ve
ödenecek tazminatı düzenlemiştir. Buna göre; işveren ihbar sürelerine uysa da veyahut bu
sürelere ilişkin tazminatı peşin olarak ödese de İş Kanunu’nun ilgili diğer maddelerindeki fesih
usul, esas ve kurallarına uymak zorundadır. Feshi geçerli bir sebebe dayandırmalı, bu sebebi
açık ve kesin olarak belirtmeli ve yazılı şekilde işçiye bildirmelidir. Fesih sebebi işçinin
performansından veya davranışlarından kaynaklı ise, işçinin savunmasının alınması da
zorunludur. Aksi taktirde bildirim sürelerine ilişkin ücretin üç katı tutarında kötüniyet tazminatı
ödeyebilir.
İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı): İşçi tarafından, işverence yapılan feshin
geçersiz olduğuna yönelik bir mahkeme kararı veya özel hakem kararı alınırsa, yani işe iade
davası kararı işçi lehine kesinleşirse, bu kararın işverene tebliğinden itibaren işçi bir ay içinde
işe başlatılmalıdır. Aksi taktirde işverenin iş güvencesi-işe başlatmama tazminatı ödeme
yükümlülüğü doğacaktır.
İş Kanunu’nun 21. maddesine göre; işe iade kararının tebliğinden itibaren işçinin on günlük
sürede işverene başvurusu sonuçsuz kalırsa yani tekrar işe başlatılmazsa, işveren işçiye en
az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödeyecektir. Mahkeme, geçersiz fesih
kararında (işe iade davasında) bu tazminatı da belirleyerek, hüküm altına alacaktır. Bununla
birlikte belirtmek gerekir ki; yasada her ne kadar en çok 8 aylık ücret denmişse de, Yargıtay
içtihatları gereğince, uygulamada genellikle alt sınır olan 4 aylık ücret, tazminat olarak
belirlenmektedir.

-Sosyal Sigortalar Kanunu veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yaşlılık,
emeklilik ve malullük aylığı veya toptan ödeme almaya hak kazanacak
durumda olanlar kendi istekleriyle işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı
hakları mevcut olacaktır.
-İş akdinin işçinin ölümü halinde infisah etmesi halinde kıdem tazminatı
hakkı doğar ve yasal mirasçılarına ödenir.
-İşçinin işe başladığı tarihten itibaren bir yılı doldurmuş olması gereklidir.

İş Hukuku- Tazminatlar
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Dr. Alireza Rajebi (Ph.D.)
İK Yöneticisi / Yönetim Danışmanı  

 C-IASOS Kongresi Bilim Kurulu Üyesi
 

Tıp dünyasında ölümün en tuhaf şekline "Odin'in laneti" denir. Bu
ölüm türünde kişi uykuya daldığında beyin ciğerlere nefes aldırmayı
unutur ve beyin ihmali nedeniyle kişi ölür.
Yani beyin ve kalp arasındaki bağlantının olmaması ve beynin kalp
gibi hayati bir organı ihmal etmesi çok sınırlı da olsa tüm anatomiyi
bozar.
Bir organizasyonun yöneticisi o grubun beyni gibidir ve en önemlileri
çalışanlar ve müşteriler olan organizasyonun ana paydaşları kalp gibi
kalır. Ve o organizasyonda herhangi bir nedenle bu bağlantı başarısız
olursa, "Odin Laneti" kaçınılmaz olacaktır… ve sonuç düşüş.
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Şirketler ve endüstriler "Odin Laneti"ni
nasıl iptal eder?
1-Bazı başarılı firmalar, müşterilerinin
gerçek ihtiyaçlarını belirlemek için masa
başında oturmak yerine gerçek pazar
araştırması seçeneğini kullanırlar. Bu
sayede organizasyon ve müşteriler
arasındaki zayıf iletişimden kaynaklanan
Odin'in ölümünün oluşmasını engellerler.

2-Tecrübeler, ders vermenin çalışanlar
arasında en zayıf eğitim yöntemlerinden biri
olduğunu göstermiştir. Gerçek öğrenme, bir
kişi gerçek çalışma ortamında
bulunduğunda ve sorunları nesnel olarak
anladığında gerçekleşir. Bu nedenle, koçluk
yöntemlerinin kabul edilmesi, komuta eden
beyin ile uygulayıcının kalbi arasında kalıcı
bir bağlantı olasılığı nedeniyle Odin'in
ölümünün gerçekleşmesine ciddi bir
engeldir.

3-Şirketlerden biri görev olarak tüm üst
düzey yöneticilerinden yılın belirli
günlerinde kasiyer olarak şirketin farklı
şubelerine gitmelerini ve müşterilerle yüz
yüze etkileşimde bulunmalarını ister. Bu
sayede çalışanların gerçek sorunlarını ve
müşterilerin taleplerini görür ve anlarlar. Bu
olmazsa, Odin laneti kaçınılmaz olacaktır.

4-Örgüt ve yönetim alanında en gerçek ve
değerli araştırma başarıları, araştırmacının
örgütün çalışanlarından biri olması ve bir
çalışan olarak örgütsel rolü ve misyonuna 

Bu durumda araştırmacı örgütsel gerçekliği
anlayarak Odin lanetine dahil olmayacak ve
araştırmacı ile araştırma konusu arasında bir
bağlantı kurulacaktır.

5-En gerçekçi ve etkili sözler ve en hoş
tavsiye, danışmanın kendisi de benzer bir
deneyim yaşadığında olacaktır. Memnuniyet,
dürüstlük, özel diyet, egzersiz vb. gibi
tavsiyeler, kendimiz yapmaya kararlı
olmadığımızda etkili olmaz ve Odin'in laneti
çok yakın olur.

6-Akademi ve endüstri arasındaki uygun
etkileşim eksikliği, çözülmemiş gibi görünen
eski bir sorundur. Üniversite, sektörün gerçek
ihtiyaçlarından, sektör de üniversitenin
koşullarından haberdar değil. Sonuç, ülkenin
iki temel unsuru olan akademisyenler ve
sanayiciler arasındaki iletişim zorluğundan
başka bir şey olmayacaktır.

İkisi arasındaki sürekli etkileşimin sonucu
"Odin Laneti"nden kaçınmak olacaktır.

Son nokta
Odin'in laneti, kuruluşlarda birkaç nedenden
dolayı ortaya çıkacaktır: yöneticilerin işyeri
sorunlarının gerçek bir anlayış eksikliği,
meritokrasi eksikliği, uzmanlık eksikliği, etkili
iletişimde zayıflık ve ...
Odin lanetinin etkilerini azaltmak için
yöneticilerin işyeri ile yakın iletişimi düzenli
çalışma programlarına dahil etmesi gerekir.

KÖŞE YAZISI
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Sürdürülebilirlik basitçe; Toplum için ihtiyaçların, işletmeler için üretim
ve çeşitliliğin devamlılığının gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün
verilmeden sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık
düzeyi ise geçmişten günümüze işletmeler tarafından git gide artmaya
başladı. Başta işletmelerin karlılıklarını artırmak için küçük çaplı
tasarruf faaliyetleri zamanla, planlanmış stratejilerin uzun vadedeki
olumlu sonuçları sayesinde Kurumsal Sürdürülebilirliğe dönüştü. 
Yapılan bir araştırmaya göre bugün, orta ve üst düzey yöneticilerin
yüzde 62'si sürdürülebilirlik stratejisinin işletmeler için gerekli
olduğunu düşünüyor. Kalan yüzde 38 ‘lik kısmı ise ileriki dönemlerde
sürdürülebilir olmanın mutlaka gerekli olduğuna inanıyor. 

İşletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik

Berrak SEVER
İK-DER Yazarı
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Peki Kurumsal Sürdürülebilirlik için
Nereden Başlamalı?
Bir işletmenin sürdürülebilirlik sürecini
yönlendirecek en önemli sorular şu şekilde
sıralanabilir:
·İşletmemiz ne kadar atık yaratıyor?
·İşletmemizin yerel toplum üzerindeki etkisi
nedir?
·Ürünümüz/hizmetimiz belirli bir kitleye fayda
sağlıyor mu?
·İşletmemiz işe alım sürecimizde adayların
ilgisini çekiyor mu?

Sürdürülebilir işletmeler, faaliyetlerini
gerçekleştirirken çevresel, ekonomik ve
sosyal kaygıları değerlendirmeli, bu
alanlardan en az birine olumlu yönde
katkıda bulunmalıdır. Ancak dikkat
edilmelidir ki; kısa vadeli veya bir seferlik
uygulamalar, bu alanlara olumlu yönde
katkıda bulunmuş olsa bile sürdürülebilir
değildir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için
işletmeler tarafından uzun vadeli hedef ve
stratejilere odaklanılması, bu stratejilerin
etkilerinin düzenli olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların ise
işletmenin karlılığı ile örtüşüyor olması
önemlidir. Bu süreç sorumluluk alınması
gereken, belki de yatırım yapılması gereken
zorlu bir süreç olabilir.

Sürdürülebilir Şirketler Neler Yapıyor?

Günümüzde sürdürülebilirliğe adım atan pek
çok işletme bulunuyor. 
Örneğin; sürdürülebilirliği benimsemiş
işletmelerde sıfır atık prensibi uygulanıyor,
seyahatler ve sevkiyatlar planlanarak
emisyon azaltılıyor, su tüketimlerine dikkat
ediliyor, yenilenebilir enerji kaynakları ile
enerji üretimine gidiliyor, kullanılmayan veya
işi biten çalışma alanlarında ekipmanları
otomatik kapatacak sistemler tasarlanıyor,
karbon denkleştirme, küresel ısınma
savunuculuğu gibi sosyal sorumluluk
projelerinde yer alınıyor, etik değerlere
uygun davranılacak politikalar geliştiriliyor,
kadın çalışanlar destekleniyor, tüm iş
adaylarına kendini ifade etme fırsatı
tanınıyor ve etkileşimde bulunulan diğer
birimler sürdürülebilir olmaya teşvik ediliyor.
Bazı gıda firmalarının sürdürülebilirlik
hedefleri arasında şeker ve yağı azaltmak,
GDO’suz bileşenler kullanmak, ambalaj
atıklarının %100’ünü geri dönüştürülebilir
olarak tasarlamak, karbon ayak izini
düşürmek, çeşitlilik içeren işgücü geliştirmek
ve insan haklarına saygıyı daha da
ilerletmek bulunuyor.
Bazı tekstil firmaları ise kumaş kullanımını
azaltmak için, artan kumaşlardan yeni
tasarımlar yapmak, 

KÖŞE YAZISI
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müşterilerden belirli ücret karşılığında eski
kıyafetleri geri dönüştürmek gibi faaliyetlerin
yanında poliüretan torbalar yerine ahşap
kutularda teslim yöntemleri kullanmak gibi
teşvik edici faaliyetlerde bulunuyor. 

Sürdürülebilir işletmeleri araştırdıkça bu gibi
örneklerin artırılabileceğini görebilmemiz
mümkündür.
Kurumsal Sürdürülebilirliğe Ulaşmanın
İşletmeye Faydaları Nelerdir?
Kurumsal Sürdürülebilirliğe ulaşmış
işletmeler, çevreye ve sosyal eşitliğe olan
hassasiyeti ile iyi bir yönetim sistemi kurar,
bu sayede etkin yönetilir. Mevzuata
uygunluk, düşük atık çıkarma/düşük gaz
salınımı, düşük kaynak/enerji kullanımının
sağlamış olduğu maliyetlerden tasarruf
yapar ve verimlilikleri artar. Ayrıca yeni iş
fırsatlarına, yeni pazarlara ve finansal
sermayelere kolay erişim sağlar. “İyi bir
vatandaş” ve “dünya dostu “olarak çalışan
işletmeler yeni yatırımcıların ve
çalışanlarının gözünde sosyal ve etik
yönden çekici ve nitelikli işgücünü elde
tutabilecek potansiyele sahip olacağından,
çalışanlarını misyon, hedefler ve değerler ile
uyum sağlamaya motive eder. Bu sayede
memnun çalışanlarını elde tutarak kaynak
tasarrufu sağlar. Varlığı sürdürülebilir olan
işletmelerde ise rekabet üstünlüğü bulunur
ve bu işletmeler iyi tedarikçi sınıflarında
değerlendirilirler. 
Tüm bu faydaların sonucu olarak kurumsal
sürdürülebilirliğe ulaşmış işletmelerin marka
değeri ve itibarı güçlenir.

Unutmayın;
Sürdürülebilirliğe, kendi işletme bünyemizde
yapacağımız her katkı; küresel boyutta,
temiz bir çevreye, kaynak tasarruflarına,
ekonomik büyümeye, nitelikli iş gücü
edinmeye, yenilikçi iş birliklerine, sağlıklı
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bir toplum yaratmaya, barış ve adalete,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına,
sorumlu üretim ve tüketim bilincine, iklim
eylemlerine, karadaki ve sudaki yaşam
ortamlarının korunmasına katkı sağlayacak.
İşletmelerimizde yapacağımız küçük
değişikliklerin, uzun vadede gelecek
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma
yolunda bir sıçrama tahtası olacağını
düşünüp, bu noktada harekete
geçebilmemiz önem teşkil ediyor.

KÖŞE YAZISI



İşletmelerin başarısı ve performansı geniş ölçüde elindeki
kaynakların, özellikle en önemli unsuru oluşturan insan gücünün en
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. İnsan Kaynakları
Yönetiminde performans kriterlerinden biri de personel değişim
oranının bilinmesi ve personel hareketliliğinin yakın takibe
alınmasıdır. Personelin sürekli çalışıp çalışmadığı, sık sık işten
ayrılma ve yeni eleman alma durumlarının olup olmadığı konusunda
personel devir hızı kavramı, işçi, memur veya işletme personelinin
işletmeye giriş ve çıkışlarının ölçüsünü veya derecesini gösterir. 
Personel değişim oranı bir işletmede belirli bir dönem içerisinde
çalışan personelin, o dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesini
ifade eder.
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Personel Değişim Oranı =                                                     Ortalama İş gören hesabı
         İşten Çıkanlar                X 100                    Dönem Başı İş gören Sayısı X Dönem Sonu İş gören Sayısı 
     Ortalama İş gören Sayısı                                                                          2

İşletmenin yapısına, işkoluna, iş gören sayısına ve işletmenin büyüklüğüne göre personel
değişim oranı farklı biçimde yorumlanabilmektedir. Örneğin; tarım sektöründe yer alan bir
konserve fabrikasında ya da turizm sektöründe yer alan bir otel işletmesinde geçici olarak
görevlendirilen mevsimlik iş gören sayısı ve personel değişim oranı yüksektir. Bu yükselme o
tür işletmelerin yapısına ve amacına uygun düştüğü için yapılacak yorum da farklı olacaktır.
Bununla birlikte hemen hemen her işletmenin kendi yapısına uygun düşen bir optimal personel
değişim oranı olması gerekir. Bu hızın belirli toleranslar içinde kalması beklenir. Saptanan
optimal hızın altında ya da üstünde bir işgören akışı varsa bu işletmenin izlediği personel
politikasının başarısızlığını yansıtır. 
İşe giren ve çıkanların oranını belirlemeyi sağlayan çeşitli yollardan biri de şöyledir:

Belirli bir zamanda işten ayrılanlar                   X 100
Bu zamanda işe alınanların ortalama sayısı
 

Bu yöntem belirli bir dönem içerisinde (örneğin: 1 yıl) işten ayrılan çalışanların oranını
göstermektedir. Bu oran, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak olan oranlarla ve sektördeki
diğer firmalarla karşılaştırma konusunda yardımcı olacaktır.
       

İstikrar endeksi ; 
Bir ya da daha fazla yıl süren hizmet dönemi içinde yer alan işgücü sayısı  X 100                                                             
                   Bir yıl önce işe alınan işgücü sayısı

İstikrar endeksi diye adlandırılan bu endeks, işgücünün genellikle istikrarlı seyredip
seyretmediğinin ne şekilde dalgalanmalar gösterdiğinin bulunmasını sağlamaktadır. Bu ise
işyerindeki problemlerin ortaya çıkarılabilmesine ve üzerinde odaklanılabilmesine yardımcı
olmaktadır.
İşten Ayrılmalar:
İşten ayrılmalar, bir işgörenin kendi isteğiyle ya da işverenin iradesiyle çalışmakta olduğunu
işyerini terk etmesiyle meydana gelir. Çıkışları oluşturan nedenler başlıca üç grup altında
incelenebilir: İşletme dışı nedenler, işletme içi nedenler, kişisel yaşam koşullarıyla ilgili
nedenler.
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Örneğin; İşten ayrılanların yerine yeni eleman bulmak kolay değildir, en azından bir zaman
kaybına neden olur.
-Yeni elemanların bulunması için verilen ilan bedeli, yapılan görüşme ve testler ya da ödenen
danışmanlık ücretleri bir ekonomik kayba neden olabilir.
-Yeni eleman bulunsa bile işe yerleşimi ve uyumu için geçen alışma süreci,
-Personel değişim oranının yüksek olması iş kazalarının oranını da doğru orantılı etkileme
ihtimali yüksektir.
-Yeni elemanların eğitimi için harcanacak çaba yeni gider kaynakları demektir.
-İşten çıkarılma durumunda işvereni tazminat ödemesi bir maliyettir.
-Personelin değişim oranının yüksek olduğu firmalarda ürün kalitesinde de sorunlar
yaşanabilir. 
-Ayrılanların çokluğu diğer çalışan kesim üzerinde iş güvensizliği ve buna bağlı olarak moral
bozukluğuna neden olabilir.

Bütün bu sakıncalar toplu olarak değerlendirildiğinde personel değişim oranının (PDO) yüksek
olmasının işletmeler için çözümü oldukça güç sorunlar yarattığı gerçeği ortaya çıkar. Bu
bakımdan PDO yüksek ise insan kaynakları yönetimi diğer bölüm yetkilileri ile iletişime
geçerek işgörenlerin işletmeden ayrılış nedenleri üzerinde bir araştırma yapmalıdır. Bu
nedenler arasında işletme tarafından işten çıkarılma, askerlik, tutuklu, ölüm, sağlık sorunu gibi
zorunlu durumlar söz konusu olabileceği gibi meslek değiştirme, daha çok ücret, daha iyi iş
gibi kişisel istekler ya da evlenme, emeklilik, yer değiştirme gibi toplumsal nedenler de
bulunabilir. Bunlar arasında, işletmenin yapısına bağlı yönetsel uygulamalardan, ücret
yönetiminden veya çalışma koşullarından kaynaklanan bir sorun varsa yöneticilerin uygulanan
personel politikalarını gözden geçirmeleri gerekecektir. İnsan Kaynakları Yönetiminde,
çalışanların işletmede devamlılığını sağlamak ve devir hızını düşürmek son derece önemli bir
çalışmadır. Etkin ve verimli bir şekilde işletme amaçlarını gerçekleştirme yolunda beşeri
unsurun önemini kavrayan işletme yöneticileri bir takım personel yönetimi tedbirleri ile
personeli işletmeye bağlamak istemektedir.
İşten ayrılmalarla ilgili istatistikler İnsan Kaynakları departmanları için önemli bir performans
kriteri niteliğini taşımaktadır. Sirkülasyon oranının çok yüksek olması mevcut işlerin
aksamasına, eğitim harcamalarının artmasına, oluşan ekiplerin sürekli dağılmasına ve
kalanların moral grafiğinin gerilemesine yol açabilmektedir. 
Çalışan Sirkülasyonu: 
Ulusal ve uluslararası alandaki ekonomik faktörler, işgücü piyasasında da önemli
dalgalanmalara yol açmaktadır. Ekonomik durgunluk ve daralma dönemleri, dünya ve ülke
genelini etkileyen olumsuz koşullar, global rekabetin yoğunlaşması ve hızla gelişen
teknolojiye uyum çabaları da şirketlerde taşların yerinden oynamasına neden olmaktadır.
Geçiş dönemlerine özgün bu mobilite ve esneklikler nedeniyle yabancı kaynakların yapmış
olduğu araştırmalar kapsamındaki firmalarda sirkülasyon oranlarının yüksek düzeyde olduğu
bulguları elde edilmiştir.
Yine yapılan araştırmalarda; işyerlerine alınan eleman sayısının çalışan sayısına oranla
oluşan yüksek personel değişim oranını etkileyen sirkülasyonun, firmaların ve çalışanların
hedeflerindeki geçici uyumsuzluktan kaynaklandığı izlenimi oluşmuştur.

Sözü edilen bu üçlü ayırım uygulamada doğaldır ki iç içe geçmiş bir
görünüm verir. İşletme içi, işletme dışı ve kişisel yaşam ile ilgili nedenler
süreç içerisinde sürekli olarak birbirini etkileyerek ve bütünleyerek bireyi
alacağı karara doğru sürüklerler. 
Personel değişim oranın yüksek olması işletme açısından birtakım
sorunların doğmasına neden olur. 
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Düşük iş tatmininin ise işe gelmeme ve işi bırakma eğilimleri ile yakından ilişkili olduğu
gözlemlenmiştir. Aynı şekilde çalışanın işe bağlılığı ne kadar fazla ise işi bırakma eğiliminin o
oranda düşük olduğu saptanmıştır. 
Farklı bir araştırmaya göre de çalışanların neden işlerini bıraktığı sorulduğunda en fazla
tekrarlanan yanıtın daha iyi fırsatlar olduğu cevabı alınmıştır. 
Bir başka araştırmada tepe yöneticilerine personel devrinin sorun olup olmadığı sorulduğunda
küçük ya da büyük ölçekli işyerlerindeki sirkülasyonun en az % 80 oranında olduğunun ve
bunun da mutlaka ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilmiştir. 
İşe Devamsızlık: 
İşletmelerde insan kaynakları performans kriterlerinden biri de devamsızlıktır. Devamsızlık
kavramı, kısaca “bir işgörenin programlanmış bir işte mazeretsiz olarak bulunmamasıdır.”
Devamsızlık da işgören değişim hızı gibi işletmede üretimi ve verimliliği olumsuz yönde
etkilemekte, tekrarlanışındaki sıklık ve süre durumuna göre sanıldığından çok daha fazla
maliyete yol açmaktadır. Devamsızlık, izin ve yıllık tatiller dışında işe gelmesi programlanmış
olan bir işgörenin işe gelmeme durumudur. Devamsızlıkların hesaplanmasında genellikle
oransal değerler çıkarılır. Devamsızlık oranı belirli bir dönemde kaydedilen işgücü saatlerinin
toplamının planlanan toplam işgücü saatlerine oranlanması ile elde edilir. 
Devamsızlık Oranı;
Kaydedilen İş Gücü Saati Toplamı
Planlanan İş Gücü Saati Toplamı     X 100

Ayrıca, genel anlamda işletmede işgörenlerin toplam devamsızlık oranı, devamsız kişilerin
ortalama iş gören sayısına bölünmesiyle bulunabilir:
Devamsızlık oranı;
 Devamsız personel Sayısı
 Ortalama iş gören sayısı
 

Personelin işe devamsızlığını doğuran çok sayıda neden sayılabilir. Bazen mevsim
değişiklikleri, tatil öncesi ya da tatil dönüşlerinde veya hafta başı ve hafta sonu günleri gibi
devamsızlık oranının yükseldiği izlenmektedir. Ne var ki devamsızlığı bütünüyle ortadan
kaldırmak olanaksızdır. Amaç bu oranı en düşük düzeye indirgemektir. 
İnsan Kaynakları performans kriterlerinden biri olan devamsızlık nedenleri kısaca şöyle
özetlenebilir. Hastalık, yoğun trafik, ulaşım güçlükleri, ağır çalışma koşulları, kadın personelin
çocuklarına bakımı, işin monoton olması, düşük moral ve iş doyumsuzluğu, dışarıda yapılması
gereken işler, işe uyumsuzluk ilgisizlik yöneticilerle ve iş arkadaşlarıyla olumsuz ilişkiler, aşırı
iş yükü…

İşletmelerin başarısında büyük rol oynayan insan kaynağında illaki karşılaşılacağı bilinen
ancak taşları yerinden oynatmayacak şekilde personel değişim oranının sağlanabilmesi için iş
analizlerinin yapılarakçalışma koşullarının şartlara ve imkanlara göre en üst seviyede
iyileştirilmesi ve gereken kaliteli işgücünün tedariki her daim önem arz etmektedir.
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Araştırmalar sonucunda genel olarak personel devrinin başlıca nedenlerinin
ise ücretler, kariyer gelişimi ve çalışma koşulları olduğu tespit edilmiştir.
Kişisel ve işe bağlı unsurlar diye iki bölüme ayrıldığında insanların kişisel iş
bırakma sebepleri yaş, eğitim seviyesi, beklentiler ve ailevi durumlar iken işe
bağlı sebeplerin ücretlendirme, stres, iş tatmini ve örgüte bağlılık
değişkenleri üzerinde odaklandığı tespit edilmiştir. 

KÖŞE YAZISI



Organizasyonların insan kaynakları yönetimi
kapsamında mentoring programıyla
ilgilenmelerinin ve bu programlara önem
vermelerinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
Mentoring, iş ortamında iletişimi geliştirdiği ve
güven duygusunu desteklediği için performans
ve verimlilik artışı sağlar.

-Kurum kültürünün yerleşmesini ve gelişmesini
kolaylaştırır. 
-Üst düzeyde teknik eğitim ve yönetici
becerilerini geliştirme fırsatını yaratır. 
-Yeni yeteneklerin doğru biçimde seçimini ve
geliştirilmesini sağlar. 
-Geleceğin liderlerinin yetiştirilmesini
destekler. 
-Üst düzeyde deneyimi ve bilgisi olan
insanların işe alınması ve elde tutulması için
nedenler ve fırsatlar yaratır. 
-Kariyer platosuna yani duraklama evresine
ulaşmış yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri
için fırsatlar ve olanaklar yaratırlar. 
-Çalışanların devir hızını yani işten ayrılmaları
azaltır.
 

Bütün bunların yanı sıra mentoring programı
içinde bir mentorla çalışanlar, şirketin felsefesi,
iç politikası, güç dengeleri, insan ilişkileri gibi
diğer eğitim biçimleriyle öğrenilmesi kolay
olmayan konularda daha derin bilgi sahibi
olurlar. Bütün bu nedenlerle, çalışanlar
arasında iş tatminini, performansı, iletişimi,
güven duygusunu, liderlik becerilerini, iş ve
kurum bilgisini ve kurum kültürünü geliştirmek
isteyen İK yöneticileri biçimsel mentoring
programları tasarlar ve uygulamaya koyarlar. 

#GeleceğindeİK var

Mentor Eğitim Yöntemi 
Mentoring (akıl hocalığı), genel bir tanımlamayla,
kişisel ve profesyonel gelişime yardımcı olmak
üzere deneyimlerini, uzmanlıklarını ve
düşüncelerini paylaşan iki insan arasındaki bir
anlaşmadır. Bir başka ifadeyle, mentoring; eğitimi,
öğrenmeyi ve gelişmeyi amaçlayan bir
yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide
mentor, kendisinden daha az deneyimli bir kişinin
bilgi ve beceri kazanması için zaman ve çaba
harcar. Böylelikle onun verimliliğini ve başarısını
artırır. Mentordan yardım alan kişi de onun
fikirlerinden ve deneyimlerinden aktif olarak
yararlanıp kişisel ve mesleki gelişimini yönlendirir.
Kısaca, Mentoring sürecinin her iki tarafa da yarar
sağlayabilmesi için; karşılıklı istek, zaman,
paylaşılacak deneyim, başarısı kanıtlanmış
düşünce tarzı, özgün fikirler ve iki yönlü etkili
iletişim becerileri gerekir. İş yaşamında mentorluk
ilişkilerinin daha yaşlı ve deneyimli yöneticiler ile
daha genç ve kariyerine yeni başlayanlar (ast
veya genç bir yönetici) arasında gerçekleştiği
sıklıkla görülmektedir. Yetiştirilen bireyler,
mentorun deneyimlerinden oldukça etkilenmekte,
paylaşılan alanda gelişmek için merak, enerji ve
gayret göstermektedir; bununla beraber, her iki
tarafın da ortaklık ilişkisi içerisinde hareket etmesi
gerektiği unutulmamalıdır. Mentor “bilgiyi
nakleden” kişidir. Verimli bir mentorluk ilişkisinin
en temel göstergesi, her iki tarafın da farklı
konularda mentorluk ilişkisini sürdürmesidir.
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Aidiyet, çalışanlara
maaş bordrosundaki
bir rakamdan daha

fazlasını
hissettirmektir.
Çalışanlarınızın

sosyalleşebileceği,
iletişim kurabileceği ve

eşit şekilde
anlaşılabileceği bir

ortam oluşturmalısınız. 

Devamsızlık /Düşük moral /İnsiyatif eksikliği/Yüksek personel devri
Sağlık ve esenlik

İyi bir iletişime sahip, şirketin onlardan beklentilerini bilen ve kişisel
hedefleri net olan çalışanlar daha mutlu ve daha üretkendir. Bu da iş
verimini artırır. İş gücünüzün tamamını bu şekilde çalışanlar haline
getirmeyi başarabilirseniz, işletmenizin geleceği üzerindeki olumlu etkisini
hızla göreceksiniz.

Çalışanlar yaptıkları işin “nedenini” bilmek ister. Çalışanlara büyük resmi
göstermek, onlara değer verir. Bir şirket marka değerlerini, hedeflerini ve
gelecek hedeflerini iletebilirse, çalışanlarına kişisel faaliyetlerinin bir bütün
olarak şirketi nasıl etkilediğine dair bir neden ve görüş sunar. Paylaşılan
bilgi, fikir ve değerler sayesinde, çalışanların kendilerini güvende hissettiği
bir topluluğun parçası olmak onlara iyi gelecektir. İş gücünüzün şirkete
sadık kalma, sağlıklı olma ve daha güçlü bir refah duygusuna sahip
olması başarıyı beraberinde getirecektir.

Kuruluşunuzun, hedeflerini, değerlerini ve gelecek planlarını paylaşarak
çalışan bağlılığını iyileştirmesi iyi bir adımdır. Bunun yanında işletmenin
kendileri için hangi fedakarlıkları yaptığına dair daha geniş bir resim
sunması gerekir.

Bu aidiyet duygusuna ulaşılmazsa ne olur?
Çalışanlarınız kurumunuza aidiyet hissetmiyorsa, şirketinizde kalmak için
hiçbir sebepleri olmayacaktır. Her zaman eksik olan bir şeyi
hissedecekler. Bu, onların dinlenmediklerine, tanınmadıklarına, değer
görmediklerine veya kuruluşun bir parçası olmadıklarına dair bir inanca
dönüşebilir. Bir organizasyona ait olmamanın acı verici sonuçlarından
bazıları şunlardır:

Bunların tümü, üretkenliği ve nihayetinde işletmenin karlılığını doğrudan
etkiler.
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SİZDEN GELENLER

Ayşenur K.

İK'nın farklı alanlarındaki uygulamaları

işleyişi detaylı olarak görmek kişisel

gelişimime katkı sağladı. Öğrendiğim

bilgileri iş süreçlerimde kullanmak için

sabırsızlanıyorum. :) Emeği geçen

herkese teşekkürler. Daha nice

eğitimlerde kıymetli deneyimlerinizden

faydalanmak dileğiyle, 

Çok verimli geçen bir eğitimdi, İK

alanına dair ilk kez bu şekil kapsamlı

bir eğitim aldım. Kısa sürede bu kadar

çok şey kazanmak beni çok şaşırttı.

Online eğitim olmasına rağmen çok

interaktif bir eğitimdi, eğitmenimiz

herkesin fikirlerine ilgiyle yaklaştı,

cevapsız soru bırakmadı.

Bu eğitimin bana beklediğimden daha fazla

artıları oldu. Diğer katıldığım insan

kaynakları eğitimlerine göre hem daha fazla

gün/saat hem de içerik olarak çok

kalabalıktı. Eğitimin ilk gününden itibaren

motivasyonum arttı ve insan kaynakları

hakkında daha fazla konuşabildiğimi

farkettim. Edindiğim bilgileri çevreme de

aktarmış oldum. 

Eğitim gayet faydalı açıklayıcı ve

verimliydi.Kullanılan slayt verilen

örneklemeler fazlasıyla özgün ve

anlaşılırdı.

Ruken A.

Feriha E.

Eğitmenin Mesleki tecrübesi ve

teknik bilgileri pekiştirerek

anlatması eğitimin su gibi akmasını

ve keyifli geçmesini sağlıyor.

Teşekkürler.. 

Sümeyye D.

Kesinlikle alınması gereken değerli

bir ders. İlk defa online eğitim aldım.

hevesim ve motivem arttı. 

Merve B.

Eğitim gayet güzel. Çok kapsamlı ve

geniş bir konuyu öze indirgeyerek

çok faydalı bir eğitim oldu. 

Emrehan D.

Eğitime başvuruken bu kadar kaliteli

bir eğitim olacağını tahmin

etmemiştim. Sektör tecrübesi

akademik bilgiyi harmanlayıp

sundunuz...

Emre A.

16

#GeleceğindeİK var

www.�k-der.org.tr

Büşra Ö.



Formu Doldurun
01

02

03
Onay E-Postasını Alın

Formu E-posta Olarak  İletin

ADIM

ADIM

ADIM
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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
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BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ.
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