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Enerjik olduğunuz günün erken saatlerini zaman alan işlerinize ayırın. akşam saatlerine doğru
zihninizi yormayacak büyük bir efor sarf etmenize ihtiyaç duymayacağınız işlerle meşgul olun. ve
en önemlisi planınıza sadık kalın! 
Acil kavramını iş ve özel hayat süzgecinden geçirerek önceliklerinizi belirleyebilirsiniz. Çalışma
saatlerinde özel yaşamınızla ilgili bir sorun ile karşılaştığınızda konunun önem derecesine bakın.
Eğer işinizi yarıda bırakmanıza gerek duyulmayan bir konu ise işinize odaklanın ve oluşabilecek
kaosu önleyin. Aynı durumun özel yaşam aktivitelerinizde de geçerli olduğunun üzerinde durmakta
fayda var. Aileniz ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz vakitlerde iş ile ilgili bir haber aldığınızda sosyal
aktivitenizi bölmenizi gerektirecek bir konu değil ise ertelemeyi ve hayır demeyi öğrenin. 
Başarılı bir çalışma hayatının sırrı sağlıklı ve mutlu bir ruh halinde gizli. iyi bir uyku ve sosyal
aktivite ile zihninizi diri tutabilir işinize mutlu bir şekilde gidebilirsiniz.
Sevdiklerinizin gülen yüzüne bakmak ve hoş bir sohbet masada yığılı duran dosyalardan çok daha
iç açıcıdır. Gerektiğinde “hayır” demeyi öğrenin ve yaşamın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını
unutmayın. insan ilişkilerinizde anlayış ve hoşgörüyü kendinize yaren edip şartlar ne olursa olsun
gülümsemeyi ihmal etmeyin! 

iş ve özel yaşam çatışması yaşayan çalışanların yüzde 43'ü işten ayrılmayı düşünüyor. İnsan
Kaynakları gözünden İş ve özel yaşam dengesi İş ve özel yaşam dengesinin eşit zaman ayırmak
olarak algılanması doğru bir yaklaşım değil. iş ve özel yaşam dengesi için öncelikler tüm çalışanlar için
aynı değildir. Farklı uygulamalar geliştirilmelidir. Hedeflenen amaç ise, kişiler için daha esnek ve özel
yaşamdaki ihtiyaçlarını daha çok destekleyecek ortamlar sağlamaktır. Daha mutlu ve verimli
çalışmalarının sağlanması gerekir iş ve özel yaşamın dengede götürülmesi durumunda hem çalışana
hem de şirketlere faydası olmaktadır "çalışanın yaşam kalitesi, verimliliği ve grup içi ilişkileri arttığı
oranda stresi azalır. Şirketler için ise çalışan performansı artmış olur. Devamsızlık oranları düşer, kişi
maliyetleri azalır, müşteri memnuniyeti artar, şirketin imajı güçlenir, işe alım ve tutundurma faaliyetleri
desteklenmiş olur"
İş ve özel yaşam dengesi çalışmaları, bankacılık, perakende, call center, teknoloji, iletişim, reklam gibi
fazla mesailerin ve yoğun temponun fazla olduğu alanlarda çalışanları elde tutma konusunda başarılı
sonuçlar veriyor. Çalışanlar neler yapmalı; Çalışanlar özel ve iş hayatında küçük dokunuşlar yaparak
İş ve özel yaşam dengesine katkı sağlayabilmektedir. 
Peki, nedir bu küçük dokunuşlar

                                                                                                                                         Saygılarımla.

Çalışanların en büyük problemlerinden biri olan iş ve özel yaşam dengesidir.
iş ve özel yaşam dengesi üzerine yapılan araştırmalara göre, günümüzde
özellikle iş yaşamı ve özel yaşama ilişkin sorumlulukları birlikte yürütmek
profesyonel kişinin zorlanmasına yol açabilmekte ve bunun sonucunda bireyin
kendisi, yakın çevresi ve iş ortamı için olumsuzluklar söz konusu olabiliyor. İş
hayatında olan kişilerin iş-özel yaşam dengesinin bir numaralı öncelikleri
olduğunu ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmaya göre, iş ve özel yaşam
dengesini etkileyen faktörlerin başında ise aşırı iş yükü geliyor.
Aşırı iş yükü altında çalışan kişilerde yüzde 20'si iş yaparken daha sık hata
yapıyor, yüzde 39'u çalıştıkları şirkete/yöneticilerine kızgınlık duyuyor, yüzde
34'ü kendileri kadar çalışmadıklarını düşündükleri iş arkadaşlarına karşı
öfkeliler, yüzde 36'sı daha fazla stres yaşıyor.

Mehmet GÜNDOĞAR
İnsan Kaynakları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI
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Görev/iş Tanımı Oluşturma

www.ik-der.org.tr

İş Tanımı Yapmanın Önemi
İş tanımlaması yapabilmek için detaylı bir

çalışma yapılması gereklidir. İş tanımlaması

yapılırken ilk dikkat edilmesi gereken husus, bu

işin uzmanlar tarafından yapılmasıdır.

İş tanımının gelişigüzel bir şekilde yapılması,

sonrasında yetki ve görev kaynaklı sorunların

yaşanmasına yol açabilmektedir. Şirketlerin

bünyesinde bulunan insan kaynakları

profesyonelleri, iş tanımını yapabilmek için en

yetkin kişilerdir. Ancak uzmanların da bu işi tek

başlarına değil, birimleri ile ortaklaşa

yapmasında yarar vardır. Doğru bir iş

tanımlaması yapabilmek için, öncelikle işin

analiz edilmesi gereklidir. İş analizi yapılırken, iş

ayrıntılarının dikkate alınması önem arz

etmektedir:

Hukuki olarak önemi ise

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde;
“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş
sözleşmesinin eki niteliğindeki personel
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. verebilir: 

Görev Tanımı;
Görevleri, sorumlulukları ve gereken özellikleri

tanımlar ve belirli işin sahip olacağı kriterleri

belirler. İş analizi ve görev tanımı ile elde edilen

objektif bilgi üzerine dayalıdır. Görevleri başarmak

için gereken beceri ve özellikleri ve iş üretmek için

kurumun ihtiyaçlarını anlayabilmek için analizler

yapar. Görev tanımları etkin bir şekilde

geliştirildiğinde kurumun başarısı için önem

taşıyan biri iletişim aracıdır.

ORGANİZASYONEL GELİŞİM
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Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi

tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul

edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi

değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse,

işveren değişikliğin geçerli bir nedene

dayandığını veya fesih için başka bir geçerli

nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve

bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini

feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde

hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını

her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında

değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe

konulamaz.” denilmiştir.

Buradan şu sonuca varabiliriz; 
Çalışanlarımız için görev tanımları oluşturulması

ayrıca görev tanımında tanımlanmış olan şartların

değiştirilmesi için işçinin de yazılı olarak rıza

göstermesi gerekmektedir. 

Ayrıca işverene görev tanımında detaylandırılmış

belirli görevle çalışan işçinin işi özenle

yapmamakta ısrar etmesi gibi nedenler

neticesinde, İş Kanunumuzun 25. Maddesinin 

 ilgili bendi tazminatsız çıkarılmaya dahi

sebebiyet verebilir.

http://www.ik-der.org/
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Doğru İş Tanımı Nasıl Yapılır?
İş tanımlaması yapılırken ilk dikkat edilmesi

gereken husus, bu işin uzmanlar tarafından

yapılmasıdır. İş tanımının gelişigüzel bir şekilde

yapılması, sonrasında yetki ve görev kaynaklı

sorunların yaşanmasına yol açabilmektedir.

Şirketlerin bünyesinde bulunan insan kaynakları

uzmanları, iş tanımını yapabilmek için en yetkin

kişilerdir. Ancak uzmanların da bu işi tek

başlarına değil, birimleri ile ortaklaşa

yapmasında yarar vardır. Doğru bir iş

tanımlaması yapabilmek için, öncelikle işin

analiz edilmesi gereklidir. İş analizi yapılırken,

aşağıdaki hususların dikkate alınması önem arz

etmektedir:

Çalışanların Sorumluluklarını Saptama:
Halihazırda bir işi yapan çalışanların olduğu

ancak tanımı net olarak belli olmayan işlerde

tanımlama yaparken, ilk olarak o işi yapan

kişilerin sorumluluklarının ne olduğunun

belirlenmesi gereklidir. Doğru bir iş tanımı

yapabilmek açısından çalışanların

sorumluluklarını belirlemiş olmak en önemli

adımlardan biridir.

Benzer İşleri Araştırmak: Farklı şirketlerde aynı

iş ya da benzerleri için yapılmış olan tanımları

incelemek ve onlardan da yararlanmak

gereklidir. Özellikle internet ile birlikte bilgiye

erişimin daha kolay hale gelmesi, bu duruma

olanak sağlamaktadır.

Görev ve Sorumlulukların Belirlenmesi:
Görev tanımı yapılırken çalışandan ne

beklendiğinin açık bir şekilde beyan edilmesi

gereklidir. Belirli bir pozisyonda çalışan kişiler,

ne yapmaları gerektiğini ve neleri başarmaları

gerektiğini tam olarak bilmelidir.

Görev/iş Tanımı Oluşturma

Bağlı Birim

Bağlı Olduğu Yönetici

İşin Genel Amacı

İşin Sorumlukları

İşin Performans Göstergeleri

İşin Mesleki, Teknik ve Temel Yetkinlikleri

İşin Nitelikleri

Gerekli Yeteneklerin Belirlenmesi: Görev

tanımı yapılmasının şirketlere en büyük

katkılarından biri de yeni çalışanların istihdam

edilmesine gerek duyulduğu zaman, ihtiyaca en

uygun kişinin seçilebilmesine sağladığı

olanaktır. Bu yüzden de bir pozisyon için işe

alım yapılacağı zaman, işin tanımının yanı sıra

yetenek gereksinimlerinin de beyan edilmesi

gereklidir. Yeteneklerin yanı sıra gerekli olan

eğitim düzeyi, sertifikalar, fiziksel gereklilikler ve

iş ortamına dair kesin bilgiler de belirtilmelidir.

Görev/İş Tanımında Yer Alması Gereken
Alanlar

Ana başlıkları yer almalıdır.

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


Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını
miktar ve nitelik (yetkinlik) olarak karşılayabilecek
adayların bir veri tabanı (aday havuzu) şeklinde
toplanmasına temin (tedarik) süreci adı verilir.
İK seçim süreci ise oluşturulan veri tabanından
(aday havuzu) yararlanarak, başvurulan
pozisyonun yetkinliklerine en uygun aday ya da
adayların objektif bir süreç dâhilinde seçilmesidir.
Temin kavramı daha genel ve adayların bir arada
toplanmasını; seçim kavramı ise oluşturulan
kurumsal ve dolayısıyla kişiye göre farklılaşmayan
ve herkese aynı şekilde uygulanması gereken
daha özel bir süreci ifade eder.

4

İK Temin ve Seçiminin Önemi
İnsan kaynakları yönetiminin en önemli
amaçlarından birisi, firmaya en uygun nitelikte
kişileri çekebilmek ve bunları işletmede
tutabilmektir.
İK seçiminin işletmeler açısından önemini
ortaya çıkaran bir diğer konu, iş-kişi ve kişiler
arası uyum konusudur. Çalışanlar açısından
da İK seçim süreci oldukça önemlidir. Bir
işletmenin çalışan seçiminde önemli olan bir
diğer konu da uygulanacak İK seçim tekniğidir.

Aday Sağlama Yolları 
İç kaynaklar, Dış kaynaklar,
İşletmede çalışan ve atama yapılacak işe
seçilebilecek potansiyel adaylardan oluşan iç
havuz şeklinde tanımlanabilir. İKY boş
pozisyonlara atanacak kişileri mevcut
çalışanları arasından transfer veya terfi
ettirerek bulur. Dış kaynaklar, İKY'nin boş
pozisyonlar için işletme dışındaki adaylardan
oluşturduğu aday havuzudur.

Seçim aşamasına geçildiğinde; öncelikle
boşalacak pozisyonun işletme içinden mi
yoksa işletme dışından mı doldurulacağına
karar verilir. Özellikle orta ve üst düzey
yöneticilik pozisyonları için çoğu zaman
işletmeler içerden terfi (dikey hareket) ya da
transfer (departmanlar arası yatay hareket)
yapmayı tercih edebilmektedirler.
Böyle bir politika, işletme içinde ilerleme
olanağı olduğunu göstererek, çalışanları
kendilerini geliştirmeleri ve yüksek performans
sergilemeleri yolunda motive eder.

İşe Alım Hazırlık Süreçleri

www.ik-der.org.tr

ÇALIŞAN SEÇME VE YERLEŞTİRME

Gazete ve dergi ilanları,

Kendiliğinden Başvuru ve Firma Veri Tabanı

Mevcut İşgören ve Tanıdıkların Tavsiyeleri

Türkiye İş Kurumu Aday Sağlama Yolları

Özel İstihdam Büroları

İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketleri

Okul Ziyaretleri ve Kariyer Günleri

İç Kaynaklar İç kaynaklar denildiğinde, kısaca,
işletme içinden işgören bulma politikasının
uygulanarak, mevcut insan kaynaklarının
öncelikle kullanılması anlaşılır. İK ihtiyacının iç
kaynaklardan karşılanması, yükselme (terfi) ya
da iç transfer (nakil) yolu ile olur. İşletme içinden
personel tedarik etmenin pek çok yararı
mevcuttur. Boşalan göreve işletme içinde birinin
atanması kişinin işe ve özellikle örgüt kültürüne
uyum sağlama ihtimalini artıracaktır. Her şeyden
önce maliyet avantajlı bir yöntemdir. Hızlı bir
yöntemdir. Gelişme olanağı sağladığı için
mevcut işgörenlerde motivasyon ve işe bağlılığı
artıracaktır. Farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı
verdiği için geleceğin yöneticilerinin
hazırlanmasını sağlar.

Dış Kaynaklar Bir firma için dış kaynaklar, halen
firmada çalışan işgörenler dışında kalan ve
çalışma istek ve gücünde olan herkes ve
bunların bulunabileceği yerlerdir. Genel olarak
dış kaynaklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Her düzeyde ve alanda okullar Rakipler ve diğer
firmalar Kendi hesabına çalışanlar Emekliler Ev
kadınları ve öğrenciler Taşeron firmalar Diğer
kaynaklar

Aday Temin Duyuru Yolları

#GeleceğindeİKvarH A Z İ R A N  2 0 2 2
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1.1. İş Başında Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri 
Genellikle kuruma yeni giren işgücünün
yetiştirilmesinde uygulanan iş başında eğitim
yöntemlerinin temel hedefi, çalışanların
görevlerini yerine getirirlerken, öğrenmeye de
devam etmeleridir. Söz konusu yöntem, iş ve
eğitimin iç içe olduğu ve işgücünün işi
bırakmaksızın çalıştığı bir yapıya sahiptir.
 

a)Yetki Devri Yoluyla Eğitim 
Bu hizmet içi eğitim yönteminde yönetici;
amaçları belirledikten sonra, işin yönetimini ve
yapılma biçimini astına bırakmakta ve sadece
sonuçları denetlemektedir. 

b)Oryantasyon Eğitimi 
Personel seçim süreci sonunda kurum
içerisine yeni girmiş olan işgücünün, kurum
amaç ve politikasını, yapısını, işleyişini, kendi
görev, yetki ve sorumluluklarını, birlikte mesai
harcayacağı çalışma arkadaşlarını, kısacası
kurumun tamamını tanıması için yapılmakta
olan eğitim türüdür. 

c)     İş Devri (Rotasyon) Eğitimi 
Çalışanların, yaptıkları işleri işletme
bütününde değerlendirmek, farklı kişilerle
çalışabilmek, kariyer gelişimlerini farklı
noktalara hareket ettirebilmek amacıyla
kullanılan rotasyon eğitiminin temel amacı,
sürekli olarak aynı işi yapmaktan kaynaklanan
monotonluk duygusunun ortadan
kaldırılmasıdır. 

d)    Yönetici Gözetiminde Eğitim 
Özellikle basit işlerin öğretilmesinde etkili olan
amir gözetiminde eğitim, maliyetinin de çok
düşük olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen
bir yöntemdir

5

Hizmet içi Eğitim Türleri
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EĞİTİM VE GELİŞİM 
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Eğitim ve Gelişim süreci işletmelerin insan
kaynağının güçlenmesi ve dinamizm kazanması
adına en önemli işlevlerinden birisidir.
Bu kapsamda eğitim süreçleri ihtiyaçlar
doğrultusunda dizayn ederek belirli metotlarla
uygulamaya alınmalıdır. 
Belli başlı iş başında hizmet içi eğitim türlerinin
başında, yetki devri yoluyla eğitim, oryantasyon
eğitimi, iş devri (rotasyon) eğitimi, yönetici
gözetiminde eğitim ve görme ve işitmeye
dayanan eğitim gelmektedir. 

e)    Görme ve İşitmeye Dayanan Eğitim 
Görme ve işitmeye dayanan eğitim, tepegöz,
slayt ve video kullanımı ile yapılan eğitim türüdür.
Özellikle video gösterimi, en popüler hizmet içi
eğitim programlarından biridir.
1.2. İş Dışında  Hizmet İçi Eğitim Yöntemleri 
Çalışanlara gözlem, inceleme ve tartışma yapma
olanağı sağlayarak gerekli olan bilgi, beceri ve
yetenekleri kazandırma amacı güden iş dışında
hizmet içi eğitimde, çalışanlar günlük iş
yaşamının etkisinden kurtarılarak farklı ve uygun
bir ortamda yetiştirilir. Bu çalışmada, iş dışında
hizmet içi yöntemlerinden anlatım (konferans)
yöntemi, rol oynama yöntemi, örnek olay yöntemi,
araştırmalı vaka çalışması, işletme oyunları ve
duyarlılık eğitimlerine yer verilecektir. 

a)    Anlatım (Konferans) Yöntemi 
Konusunda uzman bir kişinin belli bir konuyu belli
bir topluluğa sunması temel ilke kabul edilmekte
ve uygulama safhasında göze hitap eden araçlar
da kullanılabilmektedir.

b)    Rol Oynama Yöntemi 
Genellikle katılanların tümü için bir senaryo
hazırlanır. Bu senaryo doğrultusunda, eğitim
grubunun bazı üyeleri rol alırlar ve senaryoyu
canlandırırlar. Geride kalanlar ise, oyuncuların
tutum ve hareketlerini değerlerler. 

c)    Örnek Olay Yöntemi 
Örnek olay geliştirme yöntemi sırasıyla, problem
ya da durumun saptandığı bir hikaye tanımlama,
belgeleri araştırma, katılımcılarla görüşme ve
örnek olayın ayrıntılarını sağlayan verilerin elde
edildiği bilgi toplama, hikayenin taslağının
çıkarıldığı, ayrıntıları ve ipuçlarını hikayedeki ilgili  
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noktalara bağlandığı bir hikaye taslağı
çıkarma, olayın sunulacağı aracın tespit
edildiği idari konular üzerinde karar verme ve
gerçek örnek olay materyallerinin hazırlandığı
örnek olay materyallerini hazırlama
süreçlerinden oluşmaktadır.

d)    Araştırmalı Vaka Çalışması 
Örnek olay yönteminin farklı bir uygulama şekli
olan ve pratik çözüme ulaşmada etkin bir
eğitim sağlama amacı güden araştırmalı vaka
çalışmasının, örnek olay yöntemine göre en
önemli farklılık noktalarını olayların daha kısa
ve özlü bir biçimde anlatılması ve olaylarla ilgili
verilerin grup tarafından ortaya çıkarılması
oluşturmaktadır. 

e)    İşletme Oyunları 
Eğitime katılan her kişiye hayali bir şirketin
temsilcisi rolünün verildiği bu yöntemde,
temsilcilere işletmeye ilişkin bilgi ve
dokümanlar verilir ve ortaya konan bir veya
birden fazla sorunla ilgili kararlar almaları ve
kendi aralarında işletme adına ilişki kurmaları
beklenir. 

f)     Duyarlılık Eğitimi
Kısaca T. GRUP (Training Group) yöntemi
olarak da bilinen duyarlılık eğitiminin dayandığı
temel düşünce mekanizması; kişi ile ortam
arasındaki mevcut uyumsuzlukların ortadan
kaldırılmasına ve kişinin işletme içerisindeki
değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı
olmaktır.

1.3. Teknoloji Temelli Hizmet İçi Eğitim
Yöntemleri 
Günümüzde teknolojik alanda yaşanan baş
döndürücü gelişmeler, işletmelerdeki hizmet içi
eğitim uygulamalarında da önemli yenilikler
meydana getirmiştir. Bu yeni dönemde
teknoloji temelli görsel ve işitsel materyallerin
desteğiyle eğitim sürecine dahil edilen
işgücünün eğitim etkinliğinin artacağı genel
kabul görmektedir. 
Günümüzde teknoloji temelli hizmet içi eğitim
yöntemlerinden en fazla tercih edilen ve
uygulama alanı bulan yöntemler; multimedya
eğitim, bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan
eğitim programlarıdır.
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Hizmet içi Eğitim Türleri

a) Multimedya Eğitim 
Görsel–işitsel eğitim ile bilgisayar temelli eğitimi
birleştiren multimedya eğitim programları; yazı,
grafik, animasyon, ses ve videoyu bütünleştiren
bir yapıya sahiptir. Bu eğitimler, bilgisayar temelli
eğitimler olduklarından dolayı eğitilen içerikle
etkileşime girebilir. Etkileşimli video, internet veya
intranet uygulamaları, söz konusu eğitimin
dağıtımında ve yayılımında kullanılabilen
araçlardır. 

b) Bilgisayar Destekli Eğitim 

Öğrenmeye önemli oranda etki eden bilgisayarlar,
bilgileri analiz ederek geribildirim gerçekleşmesini
sağlarlar. Animasyon, video klipler, grafikler,
joystick, dokunmatik ekranlar aracılığıyla
kullanılabilen CD– Dom ve Laser Diskler,
monitöre bağlı klavye aracılığıyla birebir eğitim
sağlayan İnteraktif Video, kullanıcıların
ulaşabileceği çeşitli arama motorlarıyla veya
çeşitli yazılımlarla bilgiye ulaşılmasını sağlayan
bilgisayar destekli eğitim yöntemleridir.

c) Uzaktan Eğitim 
Katılımcılarla eğiticilerin veya diğer
istasyonlardaki katılımcıların iletişim içerisine
girmesini sağlayan telefon ve kişisel bilgisayar
gibi teknolojilerken; bir diğeri ise,
bireyselleştirilmiş, bilgisayar temelli eğitimdir.
kişisel bir bilgisayara sahip olan bir personelin
herhangi bir yerden eğitime katılmasını sağlayan
yöntemdir.

S e r c a n  Y A R A R
Y a z a r ;
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Değerlendirme kriterleri belirlenirken iş analizi

yapılarak, kriterlerin hangi bazda (kişi/takım/birim

gibi) tanımlanacağına, takip edileceğine ve

birbirlerine göre ağırlıklarının ne olacağına karar

verilir.

Her departman ve pozisyon için ölçülebilir iş

çıktılarının ne olduğuna karar verilmesi. (Örneğin

hasta kabul için kabul edilen hasta sayısı, satın

alma için sonlandırılan satın alma sayısı gibi). Bu

karardan sonra somut iş çıktılarının sisteme

entegre edilmesi

Uygun Performans Değerlendirme Yönteminin
Seçilmesi
Değerlendirme kriterleri belirlendikten sonra

uygun olan performans değerlendirme yönteminin

seçilmelidir. Farklı performans değerlendirme

yöntemleri bulunuyor.

İnsan kaynakları departmanları, şirketlerinin

ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilmek için,

zaman zaman farklı yöntemleri bir arada

kullanarak kendi şirketlerine özgü yaklaşımlar

oluşturabilmektedir.

Değerlendirici/Değerlendirilen Belirlenmesi 
Performans değerlendirmelerinde; çalışanın

kendisi, üstü, kendisi ile aynı seviyedeki 
7

Performans Sistemi kurgularken ajandamızda
aşağıda yer alan sorular olmalı 

Günümüzde performans değerlendirme sistemleri
birçok şirkette kullanılmaktadır. 360 derece
değerlendirme, yetkinlik ve hedef bazlı
değerlendirme metodları ile kurulan sistemler;
şirket kararlarının alınması, çalışanların kariyer,
zam, ödül, geri bildirim ve terfi gibi konularında
kaynak niteliğinde olması insan kaynakları
uzmanlarının işlerini oldukça kolaylaştırmaktadır.
Performans değerlendirme sistemi kurulurken
dikkat edilmesi gereken önemli maddeleri sizler
için derledik;

Performans Yönetim Tasarımı

www.ik-der.org.tr
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Performans değerlendirme ne amaçla
yapılmalı?
Organizasyon bünyesinde kimler (hangi
kademe ve pozisyonda çalışanlar)
değerlendirilmeli?
Performans değerlendirme kriterleri ne
olmalı?
Performans değerlendirme sonuçları
hangi alanlara etki etmeli?
Performans değerlendirme ne zaman
uygulanmalı?
Performans değerlendirme kimler
tarafından  yapılmalı? 
Performansı Kim Belirleyecek?
Performans Nasıl Ölçülecek?
Hangi değerlendirme yöntem ya da
yöntemleri Kullanılacak?
Performans Değerlendirme ‘yi kim- nasıl
uygulayacak?
Performans görüşmeleri kim tarafından ve
ne sıklıkta yapılacak?(geri bildirim verilme
süreci)

Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
Performans değerlendirme sistemini kurarken,
öncelikle değerlendirilecek kriterlerin
belirlenmesi gerekir. Değerlendirme kriterleri,
şirketin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren ve
şirket hedeflerine ulaşılması amacına hizmet
eden kriterler olmalıdır. 

http://www.ik-der.org/
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Sistemin kurulması aşamasına, şirketin farklı
departman ve seviyelerinden çalışanların
dahil edilmesi.
Tüm çalışanların, sistemin amacı ve nasıl
yürütüleceği konusunda planlı bir şekilde
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.
Sisteminin işleyişine ilişkin prensiplerin yer
aldığı dokümanlar gibi kaynaklara, tüm şirket
çalışanlarının ulaşımının sağlanması.
Sistemin işleyişi, güçlü ve geliştirilmesi
gereken yönleri hakkında çalışanlardan
geribildirim alınması.

Kurulan Sistemin İzlenmesi

Kurulan performans değerlendirme sistemi
uygulamaya alındıktan sonra, sistemin nasıl
işlediği ve amacına ulaşmakta ne ölçüde başarılı
olduğu, yine insan kaynakları departmanı
tarafından takip edilmeli ve gerektiğinde, sistemi
geliştirmek amacıyla gerekli revizyonlar
yapılmalıdır. Uygulanan performans
değerlendirme sisteminin başarıya ulaşmasında
aşağıda yer alan faktörlerin kritik öneme sahip
olduğu unutulmamalıdır:

Performans Yönetim Tasarımı
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iş arkadaşları, astları ve müşterileri
değerlendirici olabilirler. Değerlendirici
belirlenirken, kullanılan değerlendirme yöntemi,
kriterleri ve şirketin kültürü gibi faktörler dikkate
alınır.

Performans dönem belirlenmesi 

Performans değerlendirme dönemleri ise
genellikle 6 aylık ve/veya 1 yıllık dönemler
olarak belirlenir. Değerlendirme dönemleri
belirlenirken, şirketin doğal ritmi (bütçeleme
dönemleri, mali yılı vb.) ve yapılan işin niteliği
dikkate alınır. Yapılan işe bağlı olarak, o işi
yapan kişinin performansını değerlendirmek için
ihtiyaç duyulan süre farklılaşabilir. Dolayısıyla
insan kaynakları departmanları, bu faktörleri
dikkate alarak değerlendirme dönemlerini
belirlerler.

Geribildirim Sisteminin Kurulması

Değerlendirme sisteminde astın, üstünden
geribildirim alabilmesini ve üstü ile iki yönlü bir
iletişim kurabilmesini sağlayacak bir geribildirim
mekanizması kurulur. Geribildirim mekanizması,
performans değerlendirmesi sisteminin,
çalışanın performansını izleme ve geliştirme
amacına ulaşılabilmesi için esastır. Dolayısıyla
değerlendirme sistemi kurulurken, değerlendirici
ile değerlendirilen kişinin hangi ortamda bir
araya geleceği ve bu süreçte izlemesi gereken
adımlar, insan kaynakları departmanı tarafından
belirlenir.

Performans Yönetimi Kullanım Kitapçığının
Hazırlanması

Performans değerlendirme sistemi kurulduktan
sonra, insan kaynakları departmanı tarafından
performans değerlendirme sisteminin işleyişine
ilişkin tüm prensipleri (Sistemin uygulanması,
kriterleri ve denetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi veren )
içeren kullanım kitapçığı hazırlanmalı ve
çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
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Özel sektöre ait bir işyeri olmalı,
Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde
herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Sigortalıların; işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında
sigortalılıklarının bulunmaması,
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmesi,
Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılması gerekmektedir.

Teşvikten Kimler Yararlanabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşviklerinden yararlanmak için özel sektörde personel çalıştırmak
yeterlidir. Personel sınırı bulunmamaktadır, personel sayısını kısa veya uzun vadede artırmış olmak
yeterlidir.
Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir?
İşveren Yönünden;

Sigortalı Yönünden;

SGK Teşviklerinin Önemi Nedir?
Şirketlerde istihdam maliyetleri işverenlerin en önemli gider kalemlerinden
biridir. Sigorta teşvikleri işverenler açısından, personel sigorta maliyetlerini
azaltmada önemli bir unsurdur. Devlet; istihdamı desteklemek için düzenli
olarak yeni ve farklı istihdam teşvikleri çıkartmakta, hemen her yıl mevcut
teşviklere yenilerini eklemekte ya da var olanları güncelleyerek sürelerini
uzatabilmektedir.
 5510 sayılı kanunun hükümleri gereğince Yapılan kontrol ve denetimlerde,
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının
fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle
sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Teşviklerden yersiz olarak
faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel sektörde kayıtlı sigortalı
istihdamının arttırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla
hazırlanmış olan kanunlar çerçevesinde birçok işyerine değişen
sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri
sağlanmasıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü teşvik programını şu şekilde açıklamıştır:
“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine,
kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve
engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması,
bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların
özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını
teminen çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

Emine AYHAN
İnsan Kaynakları Profesyoneli

Teşvik Nedir?

BORDRO VE ÖZLÜK YÖNETİMİ
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Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır?
Teşvik sorgulamayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr web
sitesinden 
sırasıyla; "E-SGK", "İşveren", "İşveren Sistemi", "Uygulamaya Giriş", "İşveren", "Teşvikler ve
Tanımlar", "Potansiyel Teşvik Sorgulama" seçenekleri işaretleyerek sorgulayabilir, faydalanacak
olan teşvikleri öğrenebilirler.
Ne Kadar İndirim Alabilirim?
İşyeri çalışan sayısı ve hesaplanan sigorta primlerine bağlı olarak sigortalının işveren priminde %40
ile %100'a varan indirim alabilirsiniz. Bu oran işyerinin personel sayısı, bayan ve genç personel
çalıştırma oranına göre farklılık gösterebilmektedir.
Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki
Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içerisinde
SGK’ ya vermesi, primleri yasal süre içerisinde ödemesi gerekmektedir. Bu teşvikle, 31/12/2020
yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin, prime esas kazanç üst sınırına
kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonu
tarafınca karşılanmaktadır. Teşvikten faydalanma süreleri;

• 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

• 18-29 yaşarası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

• 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

Çalışmaktayken, 01/03/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik
eğitimi tamamlayanlar ya da işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,
süreyle destek sağlanmaktadır.
Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla, kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda
destek süresine 6 ay daha eklenmesi yönünde hüküm getirilmiştir.
İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik
İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan
işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı
haricinde kalan tutarın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre, kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak
sahipliği süresinden düşülür. İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içerisinde SGK’
ya vermesi, primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşçi, işten ayrıldığı işyerinde
tekrar işe alınırsa bu teşvik hükümlerinden yararlanamaz.
 

Engelli İstihdam Teşviki
Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde ya da kontenjan fazlası olarak veya yükümlü
olmadıkları halde engelli bireyleri çalıştırmaları durumunda, işverenler her bir engelli birey için
asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) hazine
tarafından karşılanmaktadır.
 

Asgari Ücret Desteği
5510 sayılı Kanunun geçici 78. maddesi kapsamında uygulanan asgari ücret desteği daha
sonrasında 2017 ve 2018 yıllarında da yine 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile devam
ettirilmiştir. Asgari ücret desteğinden tüm özel sektör iş yeri işverenleri yararlanabilir.
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Dr. Alireza Rajebi (Ph.D.)
İK Yöneticisi / Yönetim Danışmanı  

 C-IASOS Kongresi Bilim Kurulu Üyesi
 

Bazı kurum ve şirketlerde çalışanlar, yöneticilerini karar vermede cesur

bir yönetici olarak görebilirler.

Gerçekten, yöneticiler nasıl uygun ve zamanında kararlar alabiliyor? Bir

kişinin cesur ve kesin kararlar alabilmesi için hangi niteliklere sahip

olması gerekir?... veya hangi koşullar mevcut olmalıdır?

Aşağıdakiler, bilinçli ve cesur kararlar alanlar için bazı pratik faktörlerdir:

11

Karar Vermede Cesaret

www.ik-der.org.tr

1) Kuruluş, birimlerin görevleri, çalışanlar ve
çalışanlarin yetenekleri hakkında doğru ve
tam bilgi.

2) Kuruluşun stratejisi, uzun vadeli ve kısa
vadeli hedefleri hakkında eksiksiz bir görüşe
sahip olmak.

3) Kuruluşun cari gelir ve giderlerinin
bilinmesi.

4) Kuruluşun süreçleri, prosedürleri ve
talimatları hakkında tam bilgi.

5) Karar verilecek bir konuda yeterli
deneyime sahip olmak veya konuyla ilgili
uzmanların görüşlerini kullanmak.

6) Kendinizi müşterinin yerine koymak ve
konuya onların bakış açısından bakmak.

7)Konuyu mümkün olduğunca baştan sona
gözden geçirmek ve aceleci kararlardan
kaçmak.

8) Sorunları doğru bir şekilde analiz etme
gücü ve becerisine sahip olmak.

9) Açık fikirli olmak ve başkalarının görüşlerini
dinlemeye hazır olmak .

10) Tereddütsüz sorumluluk ve karar verme
yetisi.

KÖŞE YAZISI

Bazı yöneticiler, yanlış karar vermenin, karar

vermemekten veya karar verirken tereddüt

etmekten daha iyi olduğuna inanır. Çünkü

zaman ve durum hızla değişir, eğer bir yönetici

zihinsel olarak kararsızsa, yarına kolayca karar

verebileceği de net değildir. Yöneticinin bahsi

geçen özellikleri taşımaması durumunda karar

ertelenecek, bu durum hem organizasyon için

zaman ve para israfına hem de müşteri

memnuniyetsizliğine neden olacaktır.

Karar verme bir süreçtir ve gerekli bilgi,

hazırlıksızlık ve yeterli iş tecrübesi bilinmeden

zor olacaktır. Bazı kararlar kendiliğinden alınır

veya karar verici kendi iradesi dışında bunları

almaya zorlanır. Bazı işlerin ve mesleklerin

niteliği, yöneticinin karar almaya zorlanması

şeklindedir. Eğer yetkili kişi gerekli kararları

zamanında veremezse, işten veya meslekten

uzaklaştırılır. Çoğu kurum ve şirkette,

gerektiğinde karar önceden verilir ve bunu

onaylayanyöneticilere karşı çıkmak çok zordur.

Bu nedenle organizasyonlarda doğru karar

verebilmek; deneyim, organizasyon ve iş

süreçleri hakkında bilgi, analiz yeteneği ve

hesap verebilirlik gibi temel görevlere dayanır.

#GeleceğindeİKvarH A Z İ R A N  2 0 2 2
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İş hayatında dil denilince akla gelen ilk şey yabancı dil, iş başvurularında
“Çok iyi derecede …. dil” bilmesi şeklinde ilanları görürüz. Kesinlikle
katıldığım bir durumdur. Fakat, benim yazımda paylaşacağım dil bu dil
değil, sektörün ve sahanın dilidir.
Yıllar önce çalıştığım sektörlerden biri traktör sektörüydü. Satış Sonrası
Hizmetler bölümüne bağlı, servis eğitmenliği yapıyordum. Bölge sorumlusu
arkadaşıma servislerinden biri tarafından yedek parça talebi gelmişti.
Parçanın adını servis personeli; ustasından ve bölgesindeki yerel tanım ile
aynen “Anarya dişlisi” diye talep etmişti.

İş Hayatında Aynı Dili Konuşmak…

Hurşit Özdemir
HAUS Centrifuge Technologies

Eğitim Uzmanı
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Oysaki bizim yedek parça kataloğumuzda ve
ürün gamımızda böyle bir ad veya tanım yoktu.
Ayrıca fabrikada bu tanımı hiç kimse
duymamıştı. Bölge sorumlusu arkadaşımın yüz
ifadesini bugünkü gibi hatırlıyorum. Sipariş
formunu alıp yanıma geldiğinde fabrikadaki
bütün bölümleri dolaştığını, ARGE deki tüm
katalogları incelediğini, bu parçanın ne
olduğunu bulamadığını söyleyince, ben de
şaşkın bir şekilde yazılanı tekrar tekrar okuyup
bu tanımı diğer parçalarla bağdaştırmaya
çalıştım. Ama maalesef benim de bu parçanın
ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu.
Daha da kötüsü traktör ustası bir babanın oğlu
olarak; akademik eğitimlerini araçlar, motorlar,
özelliklede traktör ve tarım sektörü konusunda
tamamlamış biri olarak bu parçanın tanımını
yapamamış olmak beni fazlasıyla rahatsız
etmişti. Bu işi çözmenin tek bir yolu vardı.
Ustam olan babama sormak. Telefonla
kendisine sadece “Anarya dişlisi” ne diye
sorduğumda aldığım cevap aynen şöyleydi:

Bunu soran kişi Adanalıdır, Adana ve
çevresinde geri vitese “anarya” derler dedi. Bu
kadar basitti. Peki, nerede kalmıştı benim
bunca emeğim, çabam, okumam?

Bu durum meslek hayatımda farklı bir bakış ve
düşünceye sahip olmamı sağladı. Saha mı bizim
dilimizi konuşacaktı yoksa biz mi sahaya teknik
terimleri, teknik adları ve isimleri öğretecektik?
Yıllarca bu durumu kendi mesleğimde ve iş
hayatında aynı dili konuşan, aynı terimlerde
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak,
herkesin anlayabileceği şekilde öğretebilmek için
çaba sarf ettim. Sahanın dilini, teknik terimleri
herkesin anlayabileceği şekilde kullanmaya ve
anlatmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduk veya
oldum diye sorarsanız bunu ölçmekte
cevaplamakta çok zor. 

Son olarak, yazımın başında değindiğim konuya
dönecek olursak, ekipleri yönetecek, saha
operasyonlarını yürütecek kişilerin işe alımında
yetkinlikleri, yeterlilikleri kadar iletişimde ve
sektörde aynı dili konuşabilen kişileri de işe almak
ve tüm çalışanların aynı dili konuşabilmesini
sağlamak faydalı olacaktır kanaatindeyim…

KÖŞE YAZISI
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“Farkındalık” çok özel bir kelimedir. Farklılığın farkında olunması ise daha
önemlidir. Eğer “farklıyım” denebiliyorsa hatta kurum veya kişiler adına
farklı bir şeyler yapabiliyorsanız ama fark edilmiyorsa ve algılanmıyorsa o
zaman görevin tam olarak yapıldığına inanmak zor olmalıdır.
Birçok İnsan Kaynakları Yöneticisinin kendi kurumlarında İnsan
Kaynaklarının yeri ve rolü konusunda zaman zaman sıkıntıya düştüğü
aşikardır. İnsan Kaynakları olarak sadece kurum içerisine has bir dünya
yaratılmadıysa, işin sonuçlarına dokunabilen ve katkısını gösteren bir
faaliyette bulunuyorsa yapılan iş anlam kazanıyor ve katma değeri ortaya
çıkıyor demektir. Bir yöneticinin muhakkak ki kariyer yolculuğu olacaktır
ancak “ben” demeden “biz” diyerek, insan faktörünün sorumluluk sınırlarını
dozunda tutarak güzel bir karma yapabilmelidir.Bunun sonucunda
yöneticilerin karşısına mutlu insanlardan oluşan ekipler çıkar.

Tercih Edilen Kurum Olmak
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Şirketlerin hedeflerine yönelik uygun kişilerin
işe alınması, performans yönetimi, kariyer
planlaması, ücret yönetimi, eğitilmeleri ve
geliştirilmesi gibi konularda şirketlerin doğru
şekilde süreçlerini yönetmesi, uygun destek
alması işleyişlerinin olgunlaşmasında ve
gelişmesindeki önemli dayanaklarıdır. Bir
taraftan milyonlarca liralık bir iş hacminin yetki
ve sorumluluğunu devrederek, bir taraftan da
bir takım idari kararların merkeziyetçi bir
mantıkla ele alarak yönetmek tutarlı bir
yaklaşım değildir.
Çoğu şirketlerde İnsan Kaynakları Yöneticiliği
bulunmaktadır. Görevleri genel çerçeve, ilkeler,
kurumsal normlar, değerler, ve yetkinliklerin
tanımlanmasında şirketlerin insan kaynakları ve
üst yönetimlerin görüşlerini almak, bir tutarlılık
içinde birleştirerek 360 derece ve yukarıdan
bakarak zenginleştirme, yönlendirme, yeni
know-how transfer etme ve ebeveynlik yapma
yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir. Bunun
dışında sadece denetleyen bir mekanizma
rolünü yerine getirmek değildir. 
Bunun için 4 çember modeli önerilebilir; bu
modelde yer alan dört unsur çalışanların işte
kalmasını veya ayrılmasını etkileyen
kavramlardır:

·      Örgüt iklimi
·      Yönetim sitili
·      Kişisel yetkinlikler
·      Görevin niteliği

Bu model dünya devi olan firmaları bir
zamanlar zorluklardan çıkarmış olan ve temeli
yetkinliklere dayanan bir modelin özüdür.
Yönetim tarzını daha da çağdaşlaştırma çabası
yetkinliklere dayalı bir eleman seçimi, işe
yerleştirme, performans yönetimi, buna bağlı
olarak kişisel gelişim ve kariyer gelişimidir.  

Onun için kendi yetkinlik tanımlarımızı ve
kriterlerimizi kendimiz oluşturmalıyız. Ev yapımı
bir imalat gibi … Bu konuda ise dünya
normlarında danışmanlık kuruluşlarından ciddi
anlamda destek alınabilir. 
Oksijeni yüksek olan sağlıklı bir iklim ortamında
yönetim sitilinin önemi başlar. Kişisel sorumluluk
alma, yaptığı görevin kendisine ve kuruma bir şey
kattığını bilip bilmemek çok önemlidir. Eğer kişi
kuruma bir şeyler katıyorsa insanlar kuruma kendi
çalışma düzenini, kendi kalitelerinin rengini işe
yansıtmış olurlar. Her kurumda ki mevcut
fonksiyonlar az çok birbirine benzer ve çok
belirgin farklılıklar yoktur. Ama o işi diğerlerinden
farklı yapmak o kişinin kişisel özeliklerinde yatar,
yaptığı işin o kuruma katkısını görebilmek ve
kendini geliştirdiğini görebilmek bir işyerini tercih
etmekte kalmakta veya ayrılmakta önemli yer
tutar.
Her şey büyük fotoğrafla başlar:
Büyük fotoğraf şu: O şirketin vizyonunun kalitesi,
o şirketin hedef ve amaçlarının kalitesi. Eğer
bunlar varsa buna uygun bir örgütsel yapı içinde
çalışıp çalışmadığı da önemlidir. 
İşlerin standart olarak yapıldığı olağan işlerden
oluşan bir örgüt düşünülebilir mi?
Neredeyse hapşırmanız bile tarif edilmiş ve kişisel
inisiyatif bırakılmamış. Böyle yaratıcılığın hiç
olmadığı ortamda istediğiniz kadar yüksek ücret
verin etkili olunamaz. 
İş hayat dengesi önemlidir:
Bu konuda aslında ülkemizde daha uzun yol
alınması gerekli. Şirketlerin temel ahlak
değerlerinde sosyallik, sevgi, güven, karşılıklı
ilişkiler, etki ve inandırıcılık olmalıdır. Etkinlikler,
sosyal toplantılar, yönetici çalışan birliktelikleri,
iletişim çalışma grupları…
İş hayatının beklentileri ile kişisel hayatı tam
dengeleyebilmek için daha çok organize olunması

KÖŞE YAZISI
#GeleceğindeİKvarH A Z İ R A N  2 0 2 2

S A Y I  N O .  7

Lütfiye KIYMETLİ 
İnsan Kaynakları Profesyoneli

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


14www.ik-der.org.tr

gerekmekte. Tempolu ve derinlemesine
çalışan, doğru işi yapan, yaptığı işleri daha iyi
yapmaya çalışan insan topluluğu.. Bu
yapıldığında dinamik ve aşırı tempolu
olunmakta. Bunun sarhoşluğuna kapılmadan
kendimize özel hayatımıza ve ailemize önem
vererek ve yaşam kalitemizi yükseltmeye
yönelik bir takım özel gayretleri de
gösterilmelidir.
İyi çalışan kapasitesini korumak için şirketler
imkanları dahilinde yapabileceklerinin
maksimumunu yapmalıdırlar. “Elimden geleni
yapacağım” değil -ki bunda biraz kadercilik
sezinlenmekte- “biz gereken neyse onu
yapacağız” demelidir. 

Çalışanları motive eden bir kurumun
özellikleri neler olmalıdır?
İyileştirmeler herhangi bir hiyerarşiye
hapsetmeden yapılmalıdır.
Konu teknik te olabilir yönetsel de. Şirketler
süreçlerini kurumsal insan olmanın
özelliklerine, performans yönetimine ve
değerlerine, iletişim uygulamalarına ve buna
benzer alanlardaki özellikleri iyileştirmeye
adamalıdır.
Burada motive eden nedir?
Sadece söz söylemek değil, söylenenlerin
sentezini doğru yapabilmek söylediğinin
arkasında kararlılıkla durmaktır. İnatla değil!
Motive eden bir kurum bunu öncelikle
yapabilmeli. İkincisi fırsat verebilmeli.
“Herhalde bu böyledir, herhalde bu böyle
olmaz” diye geleceğe ipotek koyan bir mantığı
hiçbir zaman benimsememelidir.
Bu “olmaz” yerine “olması için ne yapabilirim”
konusuna odaklanmak.
Zorlayıcı görevler veya hedefler ortaya
koyabilmek. Bu hedefleri çalışan ile kurum
birlikte ortaya koymalıdır. Eğer çalışanı ile
birlikte zorlayıcı hedefler koyan bir kurumsa o
zaman bunun beklenen en otomatik
sonuçlarından bir tanesi o görevi üstlenen
kişilerin bulundukları düzeyin üzerinde
sorumluluklara kendiliğinden talip olması ve
başarılı olabilmesi için bir adım öne çıkmasıdır.
Bundan daha güzel bir ortam olabilir mi?
Çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti ölçülebilir
mi?
Ölçebildiğiniz her şey sizindir. Çalışanların
bağlılığı ve memnuniyeti ölçülmelidir. Her yıl
değişik faktörleri-liderlik, sağlanan maddi
olanaklar, çalışma ortamı, yapılan liderliğin
kalitesi eğitim ve geliştirme imkanları, kararlara
katılım-kullanılmalıdır. 

Bu çalışmanın tarafsız olması gerektiği bu
nedenle dışarıdan bir kurumla danışmanlık
alınması önemlidir. Bunun sonucunda neler
önceliklidir ve önemlidir bunlar saptanmalıdır.
Sonraki adımlarda bu bulgular kişiselleştirilmeden
dönüp iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.

Şirket çalışanların gözünde şirkette çalışmanın
tatmin ve bağlılık yarattığı unsurlar:
-Yapılan işlerin şirkete değer kattığının bilinmesi
-Çalışanların yeteneklerinin fark edilmesi ve
geliştirilmesi
Yönetimin çalışanlar ile şeffaf, güvene dayalı ve
açık ilişkiler kurması
 Tercih edilen bir işveren olmak için göz önünde
bulundurulması gereken önemli noktalar:

Tercih edilen kurum olmak:
Bu konunun dünya üzerinde tanımı, yapılışı ve
kriterleri belli. Performans ölçülürken gelişme
yönünün tayin ederken evrensel standartlar
kullanılmalıdır. Dünya genelinde kabul görmüş
olan Fortune dergisinin yıllık yayınladığı en iyi
ciroya sahip 500 şirket anketinde kullanılan
kriterler şöyledir:
1-    Yönetim kalitesi
2-    Ürünlerin ve servislerin kalitesi
3-    Yenilikçilik
4-    Uzun vadeli yatırımlar
5-    Finansla güvenirlilik
6-    Yeteneği çekme, geliştirme ve tutma
7-    Toplumsal sorumluluk
8-    Kurumsal değerlerin kullanılması
Bir cümle ile özetlemek gerekirse; müşterilerine
değer katmada fark yaratan, ticari başarılarıyla
güven veren, çalışanların yetkinliği ve topluma
katkısı ile örnek gösterilen bir kurum olmak için
ne gerekirse yapılmalıdır.
Yetenekli çalışanları şirkette tutmak
konusunda:
Odaklanılması gereken ana başlık “Kişisel
sorumluluk yetkinliği”. Bu yetkinliği geliştiren
kurumlar, yetenekli çalışanları şirketlerinde
tutabilecek ve başarılı olabileceklerdir. Başarma
güdüsünü yüksek ve ayakta tutan kurumlar böyle
olacaktır. Kendini gelişime kolay adapte eden
kurumlar, yetenekleri hem bünyelerinde
tutabilecekler hem de başka yerlerdeki kaliteli
yüksek nitelikleri taşıyan kişileri ihtiyaçları
doğrultusunda kuruma çekebileceklerdir.
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Kuruluşların sahip olduğu iş ve faaliyetlerinde ya da mal ve hizmet
üretimlerinde yararlanmış oldukları maddi veya maddi olmayan tüm
unsurları kuruluşun varlıklarıdır. Bu varlıkların koordinasyon içinde
kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyet gerçekleştirebilme kapasitesi ise
işletmenin yeteneğini belirler.
Bir kuruluşun analizi, kuruluşun içinde bulunduğu mevcut durum, sahip
oldukları varlıklar ve yetenekleri belirleme sürecidir. Analiz, kuruluşun ne
durumda olduğu ve nelere sahip olduğunu belirlemesinde rehberlik
sağlamaktadır. Kuruluşların stratejik planlamalarının hazırlanmasında
olduğu gibi uygulanma sürecinde de işletme yetenekleri önemli role sahiptir. 

Kuruluş Yetenekleri ve Yetenek Geliştirme

Garip KAYACI
Yönetim Danışmanı
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Süreç yenileme yolu ile yetenek geliştirme
Kıyaslama yolu ile yetenek geliştirme
Dış kaynak kullanımı ile yetenek geliştirme

Bir kuruluşun yaptığı analizler ve
gerçekleştirdiği stratejiler doğru olmuş olsa
dahi, yetenekler elverişli değil ise uygulamalar
başaralı olmayacaktır.

Kuruluş yetenekleri; sahip oldukları insan
kaynaklarının özelliklerinin ve becerilerinin bir
sonucudur. Toplam iş gücü, kuruluşa ait
hiyerarşik yapıda yer alan departmanlarda ve
departmanlarda yer alan bölümlerde
görevlendirilir ve faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde rehberlik eder.

Kuruluşların gelecekte de “var olmaları” ve
rekabet üstünlüğü elde edebilmesi,
yeteneklerinin sürekli geliştirmesine bağlıdır.

Geliştirilmeyen yetenekler uzun dönemde
fırsatlara cevap veremeyecek ve tehditlerde
koruma sağlamayacaktır.

Kuruluşlar yetenek geliştirmelerini;

Metotlarını kullanmaktadır.

Son dönemlerde sıkça duyulan “Değişim
Mühendisliği” kavramı olarak da bilinen süreç
yenilme, kuruluşların rekabet üstünlüklerini
sağlayabilmesi amacı ile varlıkları ve yeteneklerinin
geliştirilmesi için başvurulan bir yoldur.

Süreç yenileme faaliyetlerde yapılan küçük
değişiklikler olmayıp, faaliyet kapsamındaki tüm
süreçlerin gözden geçirilmesi, yapılandırılması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yapılan köklü
değişikliklerdir. 

Süreç yenilemede mevcut iş, faaliyet ve süreç
dökümleri, bunların değer yaratma hususları,
katma değeri olmayanların bertaraf edilmeleri,
müşteri beklentileri dikkate alınarak
gerçekleştirilir. Yapılan bu köklü değişikliklerde
İnsan Kaynakları önemli role sahiptir. 

Kıyaslama yolu ile yapılan yetenek geliştirmede
diğer kuruluşları analiz edilmesidir. Amaç rekabet
üstünlüğü elde etmektir.

Yetenek geliştirmede kullanılan dış kaynak,
kuruluşun kendi iyileştiremediği ve geliştiremediği
önemli yeteneklerini, bu konuda uzman olan
kuruluş ya da kişiden satın alma sürecidir. 

Sonuç olarak, bakıldığında “Kuruluş
Yetenekleri” kuruluşun faaliyetlerine devam
edebilmeleri ya da edememeleri hususundaki
belirleyici bir kavramdır. İnsan Kaynaklarının
etkin kullanımı bu süreçlerin doğru olarak
analiz edilmesinde, değerlendirilmesinde,
uygulanmasında ve geliştirilmesinde büyük
role sahiptir. 
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Descartes’ın ‘’Düşünüyorum öyleyse varım!’’ sözü, üniversitede bir hocam
vasıtasıyla ‘’Üşeniyorum öyleyse yokum’’ şekline dönüşüp, iş hayatımda ise
‘’Çalışıyorum öyleyse yokum’’ ile son halini aldı. 
Logoterapinin kurucusu Victor Frankl’ın anlam arayışı kitabına göz
gezdirdiğimizde insanın en yıkıcı ortamda dahi bir anlam bulmaya
çalıştığına şahit oluyoruz. Yaşama sanatı kitabında ise insan; anlam
bulmaya çalışırken beklenmedik yerde bu soruyu aklına getirebilir. Zira
yaptığımız her eylemin bir anlamını ararız ve anlamına uygun olarak eylemi
gerçekleştirir veya eylemi yapmaktan vazgeçeriz. Tam da bu noktada,
insanın çok fazla zamanını alan iş hayatı akla gelmektedir. İş hayatı,
bireylerin sadece işte olduğu zaman dilimine değil; sosyal ilişkilerine, ailevi
ve romantik ilişkilerine hatta rüyalarına dahi etki edebilecek bir durumdur.
Dolayısıyla hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan ve diğer ilişkilere de etki
eden iş hayatının yansımaları; hayatımızın diğer taraflarına da sirayet
etmesinin kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. 

Çalışıyorum Öyleyse Yokum
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Bu kaçınılmazlık ise doğal olarak bizlerin yaptığımız işlere anlamlı amaçlar yüklememiz gerektiği
beklentisini oluşturur. Bu yüzdende yaptığımız bir işte (doğal olarak) bizim için anlamlı bir amaç
bekleriz. 
Öte yandan “anlamsızlık, soyut olan ile somutun bağdaşmamasından ortaya çıkmaktadır.” der isek:
işe yönelik beklentiler ile eylemler arasında ortaya çıkabilecek bir uyumsuzluk, yapılan işin anlamsız
şekilde algılanmasına neden olabilir. Bu yüzden de çalışanların beklentileri ve devamlılığını sağlamak
oldukça önemlidir. Çünkü insan olarak bir ürün ortaya çıkarttığımızı hissetmemiz, iş hayatımızdaki
anlamı oluşturacaktır. Bu anlamı nasıl oluşturabiliriz? diye baktığımızda ise; çalışanın yaptığı işte
sadece bir otomat görevi görmekten ziyade kendi iradesini ve yetkilerini kullanabildiği bir çalışma
ortamına sahip olması gerekir. Aynı zamanda yetenek ve performansını ortaya koyabilecek uygun bir
pozisyonda çalışabilmeli ki yaratıcılığını ve yeteneğini kullanabilsin veya kullanabildiğini hissedebilsin.
Farkında olunan ve kullanılmadığı için ortadan kaybolmaya yüz tutan bir yetenek doğal olarak bireyin
motivasyonun düşmesine neden olacaktır.
Sadece yaratıcılığın kullanılması değil aynı zamanda çalışan bir bireyin hareketlilik durumu da
önemlidir. Sabit ve monoton bir iş durumunda çalışan birey; zamanla yeteneğini ve gelişimini devre
dışı bırakacağı için tatminsizlik ve kendini gerçekleştirmede sorunlar yaşayabilir. Atasözü açısından
benzetme yaparsak: işleyen demir pas tutmaz sözü yerinde olacaktır. Öte yandan fizik açısından ele
aldığımızda ise; hareket halinde olan nesnenin; zaman kavramını değiştirdiğini ve zaman akışını
yavaşlattığını söyleyebiliriz.   
Dolayısıyla hareket halindeki bir nesne ile durağan bir nesneye göre zaman akışları farklılık gösterir
(Bu zaman fark edilemeyecek kadar azdır). İş hayatında monoton ve benzer bir işi devam ettirmek; var
olmaya çalışan bireyin hayatının daha hızlı bir şekilde tükendiği anlamını taşıyacaktır. Bu söylemle
paralel olarak çalışan bireyin işinde aktif olması durumunda, zaman olarak hızlı geçirdiğini algılamasa
da elde edeceği tatmin, doyum ve tecrübe daha fazla olacağı anlamına gelmektedir. 
Öte yandan iş hayatındaki maddi doyumsuzlukla beraber manevi doyumsuzluk tükenmişlik
sendromunu tetikleyebilir. Dolayısıyla; çalışan bir kişinin doyum ve kendi becerileri dışında sadece
yaşamını sürdürebilmek için çalışması onun iş hayatında yok olmasına sebep olabilir. Mutsuzluk, öfke,
yetersizlik veya değersizlik gibi birey üzerinde başlayan bu ruhsal yıkım; kendisiyle birlikte çalıştığı iş
arkadaşları ve iş ortamının verimliliğini olumsuz yönde etkilemeye başlayacaktır. 
Bu yüzden bir kişinin sadece çalışması değil aynı zamanda o işi yaparken kendini gerçekleştirme ve
yeteneklerini sergileyebilme imkanına sahip olması göz ardı edilmemesi gereken en önemli
konulardan biridir.
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Günümüzde entelektüel sermaye örgütler için bu küresel rekabette avantaj sağlayacak en önemli
faktörlerden biri konumuna gelmiştir. Organizasyonların ana faaliyet alanları ile ilgili tüm gelişmelerin
yetkin, nitelikli, örgütün stratejik hedeflerine göre hareket eden çalışanlarla daha da üst seviyeye
çıkmasının gözlenebilmesi bu durumu desteklemektedir. Bu bağlamda örgütler bünyelerine
kazandırdıkları insan kaynağını geliştirmenin, yeteneklerini ortaya çıkarmanın, kurum kültüründe
yetiştirip kuruma olan bağlılıklarını arttırmanın ve bu yetenekleri elde tutmanın yollarını aramaya
başlamışlardır. Bu girişimlerden biri de örgütlerin kurumsal akademi kurmaya yönelmeleridir.
Teknolojideki gelişmelerin hızla arttığı ve yaratıcı adımların rekabet üstünlüğü sağladığı bu hızlı
çağda örgütler, var olmak için ve bu var oluş içinde stratejik hedeflerine ulaşmak için sürdürebilirliğe
odaklanmış durumdalar. Bu kapsamda ülkemizdeki şirketler özellikle 2000’ li yıllardan sonra nitelikli iş
gücünün ve bu iş gücünü geliştirerek elde tutmanın bu sürece etkisini fark etmiş ve bu durumun
yollarını aramaya başlamışlardır.

Bu ölçüde, ülkemizde kurumsallığının herkes tarafından kabul edildiği şirketlerde kurumsal
akademinin yapısının daha oturmuş ve temellerinin doğru atılmış olduğunu görmekteyiz. İçyapılarını
tam anlamıyla bilmemiz mümkün olmasa da bu örgütlerin kurumsal akademilerinin işlevlerinin olduğu
gözlemlenirken, orta ölçekli ve büyümekte olan işletmelerde bu yapının öneminin tam anlamıyla
kavranamadığı, ülkenin içinde bulunduğu kırılgan ekonomik yapı nedeniyle bu sisteme sıra gelmediği
su götürmez bir gerçek. Bir yapında kurumsal akademinin varlığından bahsetmek istiyorsak önce
şirketin kurumsal olması ve kurumsal stratejik hedeflerinin olması gerekmektedir. Bu yapıya kaynak
ayırabilecek güçte olması, bu yapıyı geliştirecek nitelikli iş gücüne sahip olması ve bu iş gücünü
yedeklemesi gerekmektedir ki kurumsal akademiyi yürütecek olanlar da o nitelikli iş gücüdür.
Kurumsal akademi kurmak için ideal bir yapı arayan örgütlerin kendi ihtiyaçlarını tanıması ve çözümü
bu ihtiyaçlarda bulması gerekmektedir. En iyi akademiler, örgütlerin misyonlarını gerçekleştirme ve
vizyonlarına ulaşma hedefleri sırasında gelişme ve öğrenme süreçleri ile kendilerine yetkinlik, beceri,
hız katan akademilerdir. 

Kurumsal akademiler, örgütlerin stratejik hedeflerine ulaşmaları için güçlü bir araç görevi
görmelidirler. Bu nedenle odak noktaları örgütün misyonu ve gelişimi olmalıdır. Bu kapsamda
kurumsal akademilerin yetenekleri örgüte çekme ve çalışanların kariyer gelişimlerini önemseyerek
yetkin ve kalifiyeli iş gücü oluşturup onu elde tutma özelliği ile iş gücü devir oranını düşürdüğü
görülmektedir. Kurumsal akademilerin insan kaynakları biriminin işlevlerinin getirmiş olduğu süreçlerle
desteklenmesi sonucu çalışan bağlılığını ve aidiyetini arttırdığı görülmektedir. 

Günümüzün artan rekabet koşulları içinde büyümenin sürdürülebilir olması
örgütler için önemli bir unsurdur. Bu gelişmelerle birlikte insan kaynağı
örgütün stratejik iş ortağı konumuna gelmiştir. İnsan kaynağının seçilip
yerleştirilmesi kadar eğitimi ve gelişimi de büyük önem arz etmektedir.
Büyümekte olan ve büyük ölçekli örgütlerde eğitim, geleneksel yapısını
öğrenmenin stratejik boyutuna bırakmıştır. Bireylerin eğitilmesinden
ziyade organizasyonun değişimine ve bütünsel gelişim çözümlerine
odaklanması kurumsal akademinin örgütler için önemini ortaya
çıkarmaktadır. Küresel rekabetin artmasıyla örgütlerin organizasyonel
yapılarına, bilgi kaynaklarına ve bu kaynakları yönetme şekillerine el
atması doğal karşılanan bir durumdur. 

Örgütlerde Kurumsal Akademilerin Önemi

Anıl KAYA
İnsan Kaynakları Profesyoneli
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Yetkin kurumsal akademiler örgütte önemli bir yere sahip Y kuşağı ve günümüzde örgütlere yetenek
olarak girmeye başlamış bulunan Z kuşağının örgütlerin önceki dönemlerde belki de çok alışkın
olmadığı taleplerine karşılık verebilmektedir.  

Böylece kurumsal akademiler örgütlerin dönüşümüne olanak sağlayan proaktif ve inovatif yapılar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal akademiler bu doğrultuda doğrudan örgüt ihtiyaçlarına
yönelik stratejik odaklı çalışma ile örgütlere rekabet avantajı ve sürdürülebilir 
büyüme avantajı sağlamaktadır. Kurumsal akademilerin organizasyonların markalaşma avantajı ile
pazar değerlerini arttırdığı da görülmektedir.

Kurumsal akademilerin amaçlarının, yapılarının ve türlerinin farklılıklar gösterdiği gözlemlenmektedir.
Kurumsal akademi kurmak isteyen örgütlerin kendi yapılarını ve ihtiyaçlarını çok iyi değerlendirmeleri
ve kurumsal akademiyi bu yapı doğrultusunda tasarlamaları gerekmektedir. Kurumsal akademi
kurmanın maliyetinin az olmadığı ve kurumların hedeflerinde çözüm getirecek yapının kurumsal
akademi olduğuna karar verdiklerinde buna bütçe ayırmaları gerektiği görülmektedir. Örgütlerin bu
yatırımın geri dönüşünü takip etmeleri ve ona göre şekillenmeleri için iyi bir ölçme ve değerlendirme
süreci izlemeleri gerekmektedir. 

Kurumsal akademilerin üst yönetime bağlı olması, üst yönetim tarafından desteklenmesi, üst yönetim
tarafından belli dönemlerde denetlenmesi ve kurumsal akademinin organizasyon yapısının başında
bu yapıyı iyi organize edecek ve yalnızca örgütteki rolü kurumsal akademi yöneticiliği olan bir
yöneticinin koordine ettiği ayrı bir birim olması gerekmektedir. Bu birim şirketteki diğer birimlerle iş
ortağı olacak ve tüm şirketi kucaklayacak bir birim olmalıdır. 
Kurumsal akademi kuracak örgütler tüm bu alt yapıyı kendi organizasyonları doğrultusunda oluşturup
işlenebilir hale getirdiklerinde dış müşterilere de hizmet vermeli, öğrenilen bilgiyi etkin bir şekilde
paylaşmalıdırlar. Böylece kurumsal akademiler doğru bir amaca hizmet ederken örgütlere kar getiren
bir yapıya da dönüşecektir. 

Örgütlerin kurumsal akademi kurarken izleyeceği adımlar; iç ve dış kaynakların eğitim ihtiyacının
tespit edilmesi ve proje planının yapılması, akademi kurulunun oluşturulması ve akademinin
tasarımının yapılması, eğitim konularının ve yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen konulara göre
envanterler, mülakat gibi sistemlerle iç eğitimcilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, insan kaynakları ile
uyumlama yani yetkinlikler, stratejiler, performans gibi paydaşlar, eğitim içeriğinin hazırlanması ve
eğitimlerin başlaması olmalıdır.

Kurumsal akademinin çalışanlara faydası kariyer planlama ve terfi imkanları, performansta yükselme,
yaratıcılığın ve özgüvenin artması, teknik bilgi kazanımı, yetkinlik geliştirme olurken; bu durumların
örgütlere faydası ise iş gücü piyasasında çalışanlar adına bir çekiciliğin oluşması, ana maliyetler
kalemlerinde ve bakım giderlerinde düşme, verimlilikte ve ürün, hizmet kalitesinde artış, zaman
yönetimi, iş metodunda gelişme, yönetimin kolaylaşması olarak izlenebilmektedir.

Kurumsal akademilerin kurulma ve işleme sürecinde ciddi maliyetlerle karşılaşılması ve bu konuda
herhangi bir vergi indirimi ya da teşvikin olmaması örgütleri zorlayan etkenlerdendir. Varsa bunun
kurumlar tarafından rahatlıkla ulaşabilecekleri bir kaynak haline getirilmesi kurumsal akademilerin
kurulmasına ve yaygınlaşmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Nitelikli iş gücünü ülkemizde tutmak
için tek etken olmaya yetmese de ciddi katkıları bulunan bu yapıların geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması önemlidir. 
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AY'IN RÖPORTAJI

Esma UÇAR
Malzeme ve Metalurji Mühendisi

1996 yılında Ankara dünyaya gelen, kalabalık
ancak bir o kadar da sevgi dolu kocaman bir
aile ile büyüdüm. Çocukluk yıllarımda hayatın
zorluklarla geçtiği bir dönemde dedem, babam
ve amcalarım ile aynı çatı altında yaşamış
olmak hayatı adım adım öğretti. Büyüklerimin
yaşamış olduğu zorluklar o dönemlerde bana
büyük bir tecrübe kazandırmıştı. Okumayı
seçenler, erken yaşta işe atılanlar, özellikle
kadın olup hayatta alacağı tüm kararlar hep
birilerinin dilinin ucunda olanlar ve hayatı kendi
ayaklarının üzerinde durmak üzere yaşayan
kadınlar vardı. Bunlar benim için, büyük bir
şanstı diyebilirim. İş görüşmelerinde sorarlar ya
hani “Tecrübeniz var mı?” aslında hep dile
getirmek istemişimdir yaşadığım hayata erken
atılmanın bana kazandırmış olduğu tecrübeleri!
Lise yıllarında hep mühendis olmamın hayalini
kurmuştum ve hedefimi lise yıllarında
belirlemiştim: “Karadeniz Teknik Üniversitesi”. 
 Üniversite yıllarımda kendi gelişimime katkı
sağlayacak olan birçok eğitime katıldım ve
kendime hep “Daha İyisi Olmalısın” misyonunu
yükledim. Mezuniyet sonrası artık iş hayatına
atılma vakti gelmişti. Birçok iş başvurusu
yapmış ancak ya geri dönüş yapmamış ya da
“Tecrübe” denilen kritere takılı kalmıştım ve bir
de pandemi süreci elbette. İster istemez bu beni
negatif anlamda çok etkilemişti fakat pes
edemezdim. Bu süreçte gelişimlerimi
sürdürerek kalite alanında eğitimlerime devam
ettim, paralel doğrultuda iş görüşmelerim de
oldu.

ÜLKENİN GENÇ MÜHENDİSLERİNDEN ESMA UÇAR, İŞ HAYATINA

BAŞLANGIÇ ÖNCESİ YAŞADIĞI ZORLUKLARI VE ELDE ETMİŞ OLDUĞU

TECRÜBELERİ AKTARDI;
 

“en önemli olay ne olursa olsun hayatta neyle karşılaşırsak karşılaşalım

vazgeçmemek ve inatla hayallerimizin peşinden koşmak”

Olumsuz iş görüşmeleri insanı pes etme
noktasına getirse de, yaptıklarınızı gören
insanların varlıkları, içinizdeki ışığı fark etmeleri,
bu süre zarfında beni daha da kamçıladı. Her
görüşmemin sonunda kendime olan güven daha
da fazlalaştı. Bu konuda en önemli olay ne olursa
olsun hayatta neyle karşılaşırsak karşılaşalım,
vazgeçmemek ve inatla hayallerimizin peşinden
koşmak olduğunu düşünüyorum.
2021 yılı ilk adımım oldu profesyonel iş hayatın
başlangıcımda, o ışığı görmüşlerdi ve “hadi artık
sende sıra” denmişti.
İş görüşmeleri yapan arkadaşlarıma sadece şunu
söylemek isterim; asla pes etmeyin çünkü
kendinden emin olan, gelişiminde sürdürebilirliği
sağlayan ve işinde iyi olan herkes bir gün
hayallerini gerçekleştirecek, yeter ki İNANALIM.

#GeleceğindeİKvarH A Z İ R A N  2 0 2 2
S A Y I  N O .  7

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


20www.�k-der.org.tr

#Geleceğ�nde İK Var

Yen� mezunsan, 
İş hayatına başladığında �lk muhataptır İK

Çalışansan,
Çalışma hayatında yanındadır İK

G�r�ş�mc�ysen, 
Doğru adımlar atmanda öncüdür İK

İşverensen,
Hedefler�ne ulaştırmada yardımcıdır İK

Yönet�c�ysen,
Ölçmene ve yönetmene  destek ver�r İK 

KISACA GELECEĞİNDE HEP BİR YERDEDİR İK

Yanında İK-DER 
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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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