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Olası senaryoya çözüm olarak yanlış bir yol haritası kullanılırsa, sonuç işletmeye maliyet olarak
yansıyacak ve işletme pazardaki rekabet gücünü yitirecektir. 

Amerika keşfedildikten sonra, İspanya kralı tarafından çizdirilen haritada Kaliforniya bir ada olarak
çizilmiştir. Bu haritaya göre geleceğe dair tahminlerde bulunacak olan bir kaptanın -gerçeklikle
örtüşmeyen bir haritaya güvenerek karar vereceği için- hedefine ulaşması hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır. İşletmeler de hedeflerini A noktasından hareketle B noktası olarak belirleyebilir ve bu
minval üzere çalışmalarını sürdürebilirler. Fakat çevresel etkenlerden kaynaklı olaylara nasıl tepki
verecekleri ile ilgili yol haritaları yanlış ise B noktasına yaklaşmaları bile mümkün olmayacaktır. Bir
işletmenin ana amacı, B noktasına yakın bir konuma gelmek için doğru stratejik haritalar
kullanmaktır. Peki, doğru haritanın ne olduğu ile ilgili kararlar kimler tarafından verilmelidir? Doğru
yol haritaları geçmiş tecrübelerle belirlenmiş olsa bile güvenilirliğini zamanla yitirebilir. Değişen
pazar şartlarına özgü yol haritaları, işletmedeki birimlerin ortak çalışmalarıyla revize edilmelidir. Bu
revize işlemi sayesinde doğru yol haritasını bulan işletme, pazarı kontrol edebileceği yeni bir
gerçeklik oluşturur. Mevzu bahis işletme birimlerinden bir tanesi de “İnsan Kaynakları”dır. İşletme
insan kaynağını değişen pazar şartlarına uyumlu hale getirebilmeli, iş gücü planını
oluşturabilmelidir. Aksi durumda pazardaki payını kaybedecektir. 

İş gücü planı sadece işe alım, işte tutabilme ve emeklilik ile alakalı tanıma sahip değil; aynı
zamanda işletme planı, iş gücü dataları, iyi analiz edilmiş içsel ve dışsal faktörlerin analizi, ulusal ve
uluslararası düzeyde yeni trendlerin takibi gibi birçok alanı da içerir. İş gücü planının tanımı çok
geniş olsa da belirli standartları olması istenmektedir. Bu standartların ilki işletmenin stratejik
hedeflerine uygun olarak tasarlanması gerekliliğidir. İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için
gerekli beşeri sermayenin oluşturulması ve bu sermayenin kendi içerisinde uyumlulaştırılması,
standartları oturtmanın ikinci aşamasıdır. Son olarak ise bu beşeri sermayenin oluşturulması ve
uyumlulaştırılmasında uygun zaman ve mekânın tespit edilmesi gerekmektedir. İş gücü planı
oluşturulması için gerekli olan 7 aşama tabloda gösterilmiştir. Bu 7 aşamalı iş gücü planı modeli
IPMA-HR ve Office Of Personnel Management tarafından geliştirilmiştir. Bu 7 aşamanın detayları
sırasıyla aşağıda tanımlanacaktır.

Stratejik plan hazırlama ve stratejik yönetim uygulamaları birçok işletmenin zaman ayırdığı önem
verdiği bir süreç olsa da çoğu stratejik plan misyon ve vizyon açıklamaktan farksızdır. Hâlbuki
stratejik planda yer alması gereken bütçe planlaması ve insan kaynağının stratejik planla
ilişkilendirilmesi, işletmenin stratejik yönünün belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. İş
hacmindeki değişiklikler, işin coğrafi dağılımı, hizmet sunum şekilleri, çalışma saatleri gibi
unsurlarda yaşanacak değişiklikler hem bütçe hem de insan kaynağı açısından işletmenin
stratejisini belirleyeceği için, iş gücü planlamalarında ilk değerlendirilmesi gereken nokta işletmenin
stratejik yönüdür.

Dünyanın devamlı bir değişim içerisinde olduğunun farkında olmayanımız
var mı? Ya da hangimiz hayatının şimdi olduğu gibi devam edebileceğini
öngörebilir? Hepimiz gelecekte karşılaşabileceğimiz olası durumlara
hazırlıklı olmak için belirli bir çaba sarf ediyoruz. Olası senaryoların
gerçekleşme ihtimallerine yatırım yapıyoruz. Bu çaba kişinin stratejik
perspektifi gibi düşünülebilir. İşletmeler de tıpkı insanlar gibi gelecekte
gerçekleşmesi olası durumlar için önlemler alma çabasındadır. İnsanlar için
önemli olan gelecekteki olası senaryoları doğru tahmin edebilmektir ve bu
durum işletmeler için de geçerlidir. Gelecekteki olası senaryolar için yatırım
yapan bir işletme, tahminlerinde yanılmışsa yaptığı yatırımların maliyetini
zarar olarak yazacağı gibi, hazırlık yapmadığı bir olası geleceğin
önlemlerini de almamış olacaktır. İşletmeler için bir diğer kritik eşik ise
gelecekte olası durumlar için alacakları tedbirlerde kullanacakları yol
haritasının doğru belirlenmesidir. 

Tarık ALTUN
İnsan Kaynakları Derneği

Denetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULUNUN MESAJI

www.ik-der.org.tr
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İşletmeler bir fanusun içerisinde yaşayan ve çevresinde olup biten olgulardan bağımsız bir yapıya
sahip değildir. Aksine, faaliyet gösterdiği ülkenin demografik, sosyal, politik ve ekonomik durumları
gibi dışsal olgulardan ve işletme içi teknolojik gelişmelerin ve trendlerin takibi, çalışanların yapısı
gibi içsel olgulardan etkilenir. Bu sebeple iş gücü planı, içsel ve dışsal olguların analiziyle
yapılmalıdır. Dışsal olguların analizi makro ve mikro düzey olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Makro
düzeyde işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili son gelişmelerin takibi, çalışan piyasa
analizleri, gelişen teknolojilerin takibi gibi araştırma alanları yer alırken, mikro düzeyde işletmenin
faaliyet gösterdiği lokasyonlardaki iş gücü arzı, ekonomik ve demografik durum gibi yerel
değerlendirmeler yapılmaktadır. İçsel olguların analizinde ise iş gücü trendleri, İK raporları,
organizasyon yapılanması, kurum kültürü, çalışan morali ve çalışan performansı gibi işletme
içerisinde yer alan olgular üzerinde analizler yapılmaktadır.

İçsel ve dışsal olgular üzerinde gerekli analizler yapıldıktan sonra mevcuttaki iş gücünün analizi
yapılması gerekmektedir. Bazı işyerlerinde İnsan Kaynakları birimlerinden alınan isim listesi, eğitim
düzeyi, unvanı, maaşı, emeklilik hak ediş yılı vb. içerikler yer almaktadır. Bu bilgiler başlangıç için
yeterli olsa da iş gücü planlaması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Kaliteli bir iş gücü
planı için çalışan yetkinlikleri, eğitimle kazanılabilecek yetkinlikler, yönetici havuzu, çalışanların
işletmede çalışmaya istekli olma oranı gibi ekstra bilgiler gereklidir. 

Mevcut iş gücü planı yapıldıktan sonra, gelecekte ihtiyaç duyulacak iş gücü planının tespit edilmesi,
işletmenin pazardaki faaliyetlerini devam ettirebilmesinin ön şartlarındandır. Bu noktada gelecekte
oluşabilecek iş gücü ihtiyacının analiz edilmesinin yanı sıra, mevcut iş gücü ve potansiyel iş gücü
kayıplarının hesaplanması gerekmektedir. Mevcut iş gücü analizine ek olarak yeni işe alımlar,
emeklilikler, gönüllü işten ayrılmalar ve iş akdi sonlandırılanlar ile beraber potansiyel iş gücü arzının
hesaplanması işletme için kritik bir önem taşımaktadır. İş gücü arzı ile ilgili sıkıntı yaşanacak
noktalar tespit edildikten sonra gerekli aksiyonların alınması için beşinci aşamaya geçilerek,
sorunların çözümü için uygun stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilen stratejiler
uygulandıktan sonra fayda zarar analizi yapılıp, ihtiyaç halinde revizelerle süreç tekrarlanmalıdır.

http://www.ik-der.org/
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İnsan Kaynakları Planlaması
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Mevcut insan kaynaklarının en verimli
biçimde kullanılması.
Gerekli görülen uygun beceri, uzmanlık ve
yeterliliklere sahip insan sayısının
korunması.
Gelecekteki personel gereksiniminin tahmin
edilmesi.
Hızla değişen koşullara uyum sağlanması.
İnsanların potansiyel üstünlüklerinin ve
eksikliklerinin öngörülmesi amaçlarına
sahiptir.

İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları
Nelerdir?
İnsan kaynakları planlaması nedir? sorusundan
sonra aynı öneme sahip bir diğer başlığa
geçelim. Burada İKP’nin amaçlarını
sıralayacağız.
Buna göre İKP;

İnsan Kaynakları Planlamasının Kazanımları
Nelerdir?
İKP ile hedeflenen kazanım; günümüzün değişen
iş koşullarında ve entelektüel sermaye olarak
anılan işgücünde, en iyi İK uygulamalarıyla
şirketlere güç kazandırmaktır. Ayırca İKP,
yönetsel ve çalışan gelişimi ile, işe aday bulma,
işe alım, doğru pozisyona yerleştirme,
performans değerlendirme, ekip çalışması ve
motivasyon gibi İK konularıyla yakından ilişkilidir.

İnsan Kaynakları Planlaması aynı zamanda;
çalışanların performansını ve kurumsal rekabet
gücünü artırmaya yönelik uygulamaların hayata
geçirilmesi ile ilgili yaşanan sorunları daha
anlaşılır kılar.

Diğer bir ifadeyle İKP; kurum stratejileri ile uyum
içinde, iyi tanımlanmış İK kararlarını
uygulayabilme becerisini ifade eder.

Hedef Kitle; Mevcut ve potansiyel çalışanlardır.
Paydaşlar; İK yöneticileri ve birim yöneticileridir.
Buna ek olarak üst yönetimin rolü çok önemlidir.

İnsan kaynakları planlaması, işletmede çalışacak
işgücünü, nitelik ve nicelik yönünden belirli bir
düzen içinde sağlamaktır. Buna ek olarak İKP, ne
kadar sayıda ve hangi nitelikte personele gerek
duyulacağını, bu talebin hangi dereceye kadar
karşılanmasının olası olduğunu öngörme
yönündeki bir aksiyon olarak tanımlanabilir.
Kısaca İKP; gelecekte, birimlerde ve iş unvanları
bazında ihtiyaç duyulacak personel sayısını
belirleme çalışmalarının tümünü ifade eder.

ORGANİZASYONEL GELİŞİM
#GeleceğindeİKvar

İşgücü maliyetinin artması
Teknolojide sürekli olarak meydana gelen hızlı
gelişmeler
Nitelikli işgücü kıtlığı
Yasal ve politik gelişmeler
Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler

Talep ve arzın belirlenmesi
Karşılaştırma yapılarak açığın çıkarılması
Bilgi Toplama ve Analizi
İK İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Planlarının Geliştirilmesi

İnsan Kaynakları Planlaması Niye Önemlidir?

İnsan kaynakları planlaması, şirketlerde verimliliği,
buna bağlı olarak da kârlılığı etkileyen temel
öğelerden birisidir. Bu süreç yalnızca tasarruf
sağlayarak gider azaltıcı bir faktör olarak
algılanmamalıdır. İKP aynı zamanda işin niteliğine
uygun yetenek seçimi ve istihdamda da temel rol
oynamaktadır. Bununla birlikte işletmenin uzun
dönemdeki başarısı da istihdam
ettiği işgücünün niteliklerine bağlıdır. Zira bir
örgütün, gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde
ulaşabilmesi için, ihtiyaç duyacağı insanların
sayısının ve niteliklerinin önceden belirlenmesi ve
bu ihtiyacı nasıl ve ne düzeyde
karşılanabileceğinin saptanması oldukça önemlidir. 

Böylece işletmenin eksik çalışan veya çalışan
fazlası ile çalışmasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca
bu durum iç ve dış faktörlerin etkisiyle, olası
zorunlu değişim süreçlerine hazır halde bulunmayı
da sağlar.
İşletmelerde

İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılmasını
Gerektiren Başlıca Sebepler

İnsan Kaynakları Süreci ve Aşamaları

İnsan kaynakları süreci şu aşamalar temelinde
gerçekleşmektedir;
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Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar
01.04.2017 tarihinden itibaren başlamıştır.
Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar
01.07.2017 tarihinden itibaren başlamıştır.
Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018
tarihinden itibaren başlamıştır.
Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2018
tarihinden itibaren sisteme dahil olacaktır.
Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2019
tarihinden itibaren sisteme dâhil olacaktır.
Çalışan sayısın tespiti için en son SGK verisi baz alınmalıdır.
Sisteme dâhil olduktan sonra, çalışan sayısının düşmesi durumunda ise firma sistemde kalmaya
devam edebilir.
Kamuda ve özel sektör firmalarında 45 yaş altı tüm ücretli çalışanlar sisteme dâhil olmaktadır.
Ayrıca yabancı çalışanlarda bu sisteme dâhil edilmeyecektir.

Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için
ise emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3’ünü sisteme aktarırlar. Çalışanlar bu
sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahiptir. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da
mavi kart sahibi olan, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları
(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4a ve 4c maddeleri
kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi
kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır. Bu
sisteme otomatik olarak dahil edilen çalışanlar sistemde kalmaları halinde, sosyal güvenlik
sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelire kavuşurlar.

Hazine Müsteşarlığı tarafından alınan karara göre; kamu ve özel sektör firmalarının
Otomatik BES’e geçişi, 1 Ocak 2017’de 1.000 ve üzeri çalışanı olan firmalar ile başlamak
üzere kademeli olarak tasarlanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha
rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat
standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç
duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için, mevcut
kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan
bir emeklilik sistemidir.

OKS Nedir?
632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu’nun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma
ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım
Sistemi’ne (OKS) dâhil etmekle yükümlüdür. 

Sercan YARAR
İnsan Kaynakları Profesyoneli

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? 

BORDRO VE ÖZLÜK YÖNETİMİ
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Çalışanların prime esas gelirinin % 3 üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılmalıdır.
Çalışanlar isterlerse daha fazla katkı payı ödeyebilirler.
Ödemeler en geç maaş ödeme günün ertesi günü tamamlanmalıdır.
Sisteme otomatik dâhil olan çalışanlar ilk ödemeyi takiben 2 ay içinde sözleşmelerinden
cayabilirler.

2 aylık cayma süresi sonrasında, istenildiği zaman yasal kesintiler ile çıkma işlemi yapılabilir.
Cayma hakkını kullanan veya erken çıkış yapan çalışanlar,2 yıl boyunca sisteme tekrar dâhil
olmayacaklardır. Ancak iş değişikliği durumunda, yıl sınırlanmasına bakılmaksızın tekrar giriş
yapılabilir. 

Devlet Katkısı Ne Kadardır? 

Çalışan, %25 devlet katkısından yararlanacaktır. Bunun yanında çalışan cayma hakkını
kullanmaması durumunda, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000-TL tutarında
ek devlet katkısı da sağlanacaktır. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara hiç devlet katkısı
verilmeyecektir. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10
yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan
çalışanlar için yüzde 100 olacaktır. 

Otomatik Bes Katkı Payı Ücret Bordrosunda Nasıl Gösterilecek?
İşverenler çalışanın bireysel emeklilik katkı payını, brüt ücreti üzerinden hesap ederek net
ücretinden kesecektir. Yani tutar hesaplanırken, işçinin SGK primlerinin hesaplandığı
matrahın % 3’ ü Otomatik BES katkı payı tutarı olacak ve işçinin net ücretinden kesilecektir.
Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır. 

Kaynakça:
https://www.egm.org.tr/otomatik-katilim/oks-nedir/
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetdurmus/005/
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Borçlar Kanunu’nun 409. maddesinde; “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık,
askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü
süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla
karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle
yükümlüdür” hususları hüküm altına alınmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesinde; “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli
işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.”

Aynı Kanunun 49.maddesinde; “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde
dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz” hükümleri yer almaktadır.“Aylık ücretin özelliği, bir aylık çalışma
karşılığı ücretin toplam maktu (kesin) karşılığının belirlenmiş olmasıdır. Aylık ücret için
uygulanacağı ayın uzunluğu önemli değildir. Önemli olan bir ayın ölçü olarak alınmasıdır. Bu
ay 28, 29 veya 30, 31 gün olabilir. Bu bir aylık süre içinde işçinin hasta, izinli veya diğer
nedenlerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenir (İş Kanunu m.49/4)”
(EYRENCİ Ömer, TAŞKENT Savaş, ULUCAN Devrim-Bireysel İş Hukuku S.109).

Kanaatimize göre; ücret kural olarak görülen bir iş karşılığında verilmektedir. Bu nedenle
ücretle ilgili olayların değerlendirilmesi sırasında “aylık ücretli işçi” den bahsedilmemesi
halinde (sözleşmelerde aksine hükümler bulunmaması halinde), ilişkinin maktu ücret ilişkisi
olmadığı, ücretin hizmet akti ilişkisinde aslen çalışma karşılığı ödenmesi gerektiği kabul
edilmelidir. Mazeret nedeniyle çalışılmayan günler için işverenin ücret ödeme yükümlülüğü,
İş Kanunundaki istisnalar (İş Kanunu 46/II, 47/I, 48/II, 49/Son, 55, 57/I v.s) dışında, ancak
sözleşme ile kararlaştırılması (aylık ücretli/maktu ücretli işçiler) halinde bulunmaktadır.
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5510 sayılı Kanunun 18. maddesine göre sigortalıların hastalıkları
nedeniyle işe gelemedikleri ilk iki gün için geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yayımlanan İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim Rehberi’nde (https://www.turmob.org.tr)
“Uygulamada sıkça karşılaşılan Borçlar Kanunun yukarıda yer alan
409 uncu maddesinden de anlaşılacağı üzere; iki güne kadar işyeri
hekimi veya herhangi bir sağlık kurumundan iş göremezlik raporu
alarak iş görme borcunu yerine getiremeyen işçinin, bu günlere ait
ücreti işveren tarafından ödenmesi bu madde ile zorunlu hale
getirilmektedir” ifadeleri yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar
hukuki açıdan değerlendirilmeye muhtaçtır.

Özlem Kirici ŞAHİN
İnsan Kaynakları Profesyoneli

İstirahat Raporu Nedeniyle İşe Gelemeyen İşçilere Ücret Ödeme Yükümlülüğü Var Mıdır?

BORDRO VE ÖZLÜK YÖNETİMİ
#GeleceğindeİKvarT E M M U Z  2 0 2 2
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İster insan kaynakları mesleğine gönül vermiş ve yılların tecrübesine sahip
bir insan kaynakları profesyoneli olun, ister mesleğe yeni başlamış veya
başlamayı düşünen genç bir meslektaşımız, yaptığımız işin önemli bir bilim
olduğunun farkına varılması gerektiğini düşünüyorum. Düşünce yapımız bu
şekilde olduğunda, günlük işlerimizi yürütürken aslında pek de farkına
varmadığımız ancak temelinde ve işin teorisinde yer alan bazı temel
kavramları vurgulamak gerektiğine inanıyorum.
İnsanın var olduğu her dönemde ve her yerde, farklı amaçlara yönelik yol ve
yöntemler kullanılarak, yönetim faaliyetinin gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Bir bakıma yönetim bilimi, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Peki
yönetme ihtiyacı neden doğmuştur? Örgütlerde var olan insanların tek
başlarına başaramayacakları amaçları, ancak bir grup yardımıyla
başarabileceklerini gerçekleştirme gerekliliğinden doğmuş olabilir mi?

Neden Kaynağımız İnsan Bu Kadar Önemli? 

Burak Efe Bahadır 
İnsan Kaynakları Direktörü 
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Yönetim, basit olarak başkaları aracılığıyla
iş görmektir.

Yönetim, birden fazla kişinin varlığı ile
ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik
faaliyetten ayrılan bir grup faaliyetidir.

Yönetim, insan ve diğer kaynakları mümkün
olan en iyi şekilde birleştirerek örgütsel
amaçlara etkin ve verimli ulaşma sürecidir.

Yönetim, iş gücü, sermaye, teknik donanım
vb. örgütsel kaynakların, örgütsel amaçları
gerçekleştirmek üzere bir araya getirildiği
faaliyetler bütünüdür.

Yönetim, bir işletmede amaçlara ulaşmak
için işbirliğinin yapılması ve çalışanların bu
amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesidir.

Yönetim, iki ya da daha çok kişinin bir amacı
gerçekleştirmek ve sürdürebilmek için bir
araya gelip planlama, örgütleme, yöneltme
ve denetim işlevlerinin etkin olarak
bulunduğu ve işletildiği sürekli bir süreçtir.

Bunu anlayabilmek için, yönetim kavramının
tarihsel süreç içindeki evrimine bakılmalı,
yaşanan karmaşık sorunların sonucu değiştiği
ve geliştiği görülmektedir.  Bu nedenle yönetim
konusunda çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu
tanımlardan bazıları şu şekildedir.(Daft, 2000,
Koçel, 2010):

Yönetimle ilgili bu tanımlar incelendiğinde
yönetimin üç temel noktaya odaklandığını
söylemek yanlış olmayacaktır. 

1) Yönetim olgusu doğrudan insan ilişkilerine
dayanan bir süreçtir. Yönetimin insanlar
aracılığıyla iş yapma sanatı olduğuna inanan ve
yönetim işlevinin gerçekleşebilmesi için birden
fazla insana ihtiyaç duyulduğunu iddia eder.  

2) Yönetim, örgütsel amaçları gerçekleştirmek
üzere, tüm kaynakları verimli bir şekilde bir
kullanmaya çalışan bir faaliyettir. Yönetim
faaliyetinden bahsedebilmek için, bireyin tek
başına üstesinden gelemeyeceği ancak grup
tarafından paylaşılan bir amacın varlığı
gerekmektedir. 

3) Yönetim faaliyetinin planlama, örgütleme,
yönetme ve denetim işlevlerinden oluşan bir
süreç olmasıdır. Bu işlevler ardışık sıra izlemekte
ve süreklilik arz etmektedir. Karar alma
aşamasından başlayıp uygulama aşamasıyla
devam eden ve denetimle sona eren ancak
sürekliliği olan bir faaliyettir.

Bu temel noktalar dikkate alınarak genel bir tanım
yapmaya çalışırsak; yönetim bir grup insanın,
belirli amaçları yerine getirmek için gerekli olan
kaynakların planlanması, örgütlenmesi,
yönetilmesi ve denetlenmesini sağlayan sistemli
bir süreçtir. Yönetim bilimini, yönetim olgusunu
bilimsel yöntemlerle inceleyen, araştıran bir bilim
olarak ifade eden yazarların yanında, yönetim
sürecini bilimsel yöntemle inceleyip araştıran,
objektif, genel ve açık bir takım ilkeler ortaya
koymaya çalışan bir disiplin olarak tanımlayanlar
da bulunmaktadır.  

KÖŞE YAZISI
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Neden Kaynağımız İnsan Bu Kadar Önemli? 
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Daha yalın bir ifadeyle yönetim bilimi, yönetim
yapısının ve işleyişinin tanıtılması ile ilgili bir
bilimdir. Bu amaçla araştırma ve gözlemler
yapar, kurallar getirir. Yönetim biliminin amacı
genel olarak, yönetsel etkinliği, verimliliği, nihai
olarak da örgütsel etkinliği arttırmaktır. Yönetim
bilimini inceleyebilmek için örgütleri anlamak,
örgütleri anlayabilmek için de örgüt kuramlarını
ve örgütsel davranış bilimini incelemek
gerekmektedir. 

Örgüt kuramı sanki insanlar tarafından
karmaşık, gereksiz, fazla akademik ve pratikte
karşılığı olmayan bir kavram olarak
görünürken, aslında örgütlerin davranışlarını
anlamaya ve açıklamaya çalışan sosyal bir
bilim alanıdır. Örgütsel davranış da örgüt
içerisinde yer alan insanların davranışlarının
nedenlerini anlamaya, geleceğe ilişkin
tahminler yapmaya, insanların işlerini yaparken
nelerden mutlu, nelerden mutsuz olduklarını
anlamaya çalışan bir bilim olarak tanımlanabilir.
Bir başka deyişle örgütsel davranış, konusu
insan odaklı bir bilim dalıdır. 

İçinde insan olmayan tek bir örgüt yoktur. Bir
örgüt, en tepe noktadaki yöneticisinden, en alt
düzeyde çalışanına kadar insanlardan oluşur.
Eğer bir şirketi yönetmek durumunda olursanız,
onun en önemli kaynağının içinde çalışan
insanlar olduğunu görürsünüz. Örgütsel
davranış disiplini, bize örgüt içindeki ilişkilerin
kural ve prensiplerini tanıtarak, kendimizi ve
birlikte çalıştığımız insanları anlamamızda ve
onları yönetmemizde yardımcı olmaktadır.

Örgütün gerek sahip olduğu mevcut insan
kaynağı gerekse potansiyel insan kaynağının,
örgütün stratejik planında yer alan amaç ve
hedefleri başarmada oldukça etkili olduğu
belirtilmiştir. 

Buradan hareketle örgütte yer alan etkili İnsan
Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının, özellikle
rekabet stratejisiyle uyumlu olduğunda, örgüte
rakiplerine göre sürdürülebilir bir rekabet
avantajı sağladığı gözlenmiştir. Örgütlerin
yüksek performans sergileyebilmelerindeki
önemli etkenlerden birinin, insan kaynakları 

yönetimi politika ve uygulamalarının etkili bir
şekilde hayata geçirilmesi olduğu literatürde
vurgulanmıştır.

Sayın insan kaynakları profesyonelleri, yaptığınız
işin ne denli önemli, bilimsel bir geçmişe
dayandığını bilerek, bu sorumluluk duygusuyla
hareket etmenizi temenni ederim. 

Kaynakça:
Armstrong M. (2006), Handbook of Human Resources
Management Practice, Tenth Edition, Kogan Page, London.
Barutçugil, İ. 2004. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
Kariyer Yayıncılık, İstanbul. 
Bingöl D., İnsan Kaynakları Yönetimi, 2019, Güncellenmiş
11. Baskı, Beta, İstanbul.
Greenberg, J. (2011), Behavior in Organizations, Pearson
Pub.
Huselid, M. A., (1995), The impact of human resource
management practices on turnover, production and
corporate financial performance, Academy of Management
Journal, Vol: 38, No:3, pp: 635–672.

Koçel, T. (2010), İşletme Yöneticiliği (13. Baskı), Beta
Basım Yayım Dağıtım: İstanbul.
Daft, R. L. (2004), Organization Theory and Design,
Thomson South-Western, Manson, Ohio.
Sadullah Ö., Uyargil C., Acar A.C., Özçelik A.O., Dündar G.,
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İş deneyiminiz olmadan nasıl iş bulabileceğinizi hiç merak ettiniz mi?
Başlangıç   noktası nasıl bulunur? Bu soru her zaman iş arayanlar ve birçok
mezun tarafından sorulur. Yani tek başına değilsiniz. Biraz zor olabilir,
ancak imkânsız değil; sadece başlat düğmenizi bulmanız ve tüm
gücünüzle basmaya çalışmanız gerekiyor!
Çoğu işverenin özgeçmişinizi görmek istediği açıktır, ancak bazıları sizi
doğrudan özgeçmiş kâğıdınızdaki sertifikalara ve bilgilere güvenmek için
test etmeyi tercih eder. Bazen, yeterliliğinizi kanıtlamak için başvuru formu
doldurmanızı isteyebilirler. Bu durumlarda özgeçmişiniz aslında temel
güçlü yönlerinizi ve yetkinliklerinizi göstermek için tamamlayıcı bir araçtır.
Özgeçmiş yazarken, önemli noktaları belirtmek, iyi bir özgeçmişe sahip
olmanıza yardımcı olacaktır. Ancak başarı şansınız sadece özgeçmiş
belgelerinize değil, aynı zamanda doğru kelimeleri bulma ve işvereninizi bir
şekilde ikna etme becerinize de bağlıdır. Bu yüzden doğru adımları atmak,
istediğiniz işi elde etmede başarınız için bir faktördür.

İş Deneyimi Olmadan Nasıl İş Bulunur?
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İş deneyiminiz olmadan iş bulmanıza yardımcı
olacak işe alınmanın birkaç yolu vardır, ancak
doğru yerde iş aramanız gerektiğini de
unutmamalısınız. Şimdi işimize yarayacak
birkaç hususa değinelim. 

1. Bir Noktadan Başlayın

Deneyim kazanmak için nihayet bir yerden
başlamalısınız. Böylece bir şirkette,
organizasyonda hatta küçük bir atölyede stajyer
olarak çalışabilirsiniz. Bugünlerde birçok şirket
stajyer işe alıyor. Staj yapmanın dezavantajı,
en az üç ay ücretsiz veya az ücretle çalışmak
zorunda kalabilmenizdir. Yine de stajyer olarak,
bağımsızlığa giden yolda adım atabilir ve
özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz. Başlamak için,
işinizle ilgili projelerde, yarı zamanlı veya tam
zamanlı gönüllü olarak çalışabilirsiniz. 

2. Bilginizi ve Yeteneklerinizi Geliştirin

Bu günlerde sadece üniversite diplomasına
sahip olmak iyi bir iş bulmak için yeterli değil,
bu yüzden becerilerinizi geliştirin. İş piyasası ve
istediğiniz iş hakkında bilgi edinin, atölyelere ve
derslere katılın, özellikle istediğiniz işte iş
terimlerini ve kelimeleri öğrenin. Bu adımlar, iş
bilginizi geliştirecek ve öğrenmeye olan ilginizi
gösterecektir.  Ayrıca sevdiğiniz işe olan
güveninizi arttırmakla kalmayacak, toplantılarda
da size yardımcı olacaktır. Uzmanlık
becerileriniz gelişecek ve tanıdık çevreniz
artacaktır. Öncelikle mesleğinizle ilgili özel
blogları okuyabilir ve her işin gerektirdiği özel
beceriler hakkında bilgi alabilirsiniz.

3. Becerilerinizi Tanımlayın
Birçok kişi, iş tecrübesi olmadan nasıl iş bulabiliriz
diye soruyor. Söylemeliyim ki, geçmişiniz yoksa
önemli değil, bunun yerine becerilerinizi artırın.
Almak istediğiniz iş için gerekli becerilerin bir
listesini yapın. Bilgisayar, teknik, iletişim,
araştırma ve problem çözme gibi beceriler birçok
meslekte yaygın olarak gereklidir.
Aklınızda bu becerilerden hangileri var?
Becerilerinize dikkat edin ve bunları
görüşmenizde kullanın veya bunlara atıfta
bulunun. Sorumluluk sahibi olmak, güler yüzlü
olmak, profesyonel davranmak, ısrarcı olmak gibi
özelliklerin işe alım sürecini etkileyen ve
gösterilmesi gereken beceriler arasında olduğunu
unutmayınız. Bu beceriler akılda kalıcı değildir ve
aslında bireyin en gelişmiş özelliklerinden biridir;
bu yüzden çok önemlidir.

4. Bir Ağ Oluşturun
Kişisel bir iletişim ağı oluşturmak ve endüstri
profesyonelleriyle bağlantı kurmak, yaşamın her
aşamasında iyi bir iş bulmanın kesin yoludur.
Sosyal medya, profesyonel forumlar ve etkinlikler,
iş randevuları veya başka yollarla tanıdığınız
kişilerle bağlantı kurun.
Bu sayede birçok insanla bağlantı kurabilecek ve
iyi iş fırsatları elde edebileceksiniz. İlgilendiğiniz
şirkette çalışan birini tanıyorsanız, onlarla
iletişime geçin ve sizi işe alım personeline
tanıtmasını isteyin. Bu fırsatları sağlamak için
sektör etkinliklerine, sosyal medya etkinliklerine
katılarak ve güncel sektör trendlerini öğrenerek
iletişim ağınızı güçlendirin.
Ağınızı çevrimiçi ve çevrimdışı olarak oluşturabilir,
çeşitli kanallara ve forumlara abone olabilir ve
tartışmalara katılabilirsiniz. Bunu yaparak,
başkalarının sizi ve becerilerinizi tanımalarını
sağlayabilirsiniz. 

KÖŞE YAZISI
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5. İlginizi Kanıtlayın

Tecrübesiz bir iş bulmak için yapmanız
gereken tek şey, o işe olan ilginizi
kanıtlamaktır. İşvereninizi, çalışma isteğiniz ve
motivasyonunuz olduğuna ikna edebilirseniz,
özgeçmişe ihtiyacınız olmayacaktır. Bu işle
neden ilgilendiğiniz hakkında konuşun.
İşvereninize sağlayacağı faydalara odaklanın
ve o şirkette çalışmanın, uzun vadeli planınızın
bir parçası olduğunu açıklayın. Ayrıca, önemli
bir deneyiminiz olmadığı için, okulda veya
üniversitede öğrendiğiniz ve başkalarına
aktarılabilecek becerilere işaret edin.

6. Gerçekçi Olun

Çok fazla beceri ve deneyime sahip olsanız
bile, yine de size uygun olan iş fırsatlarına
başvurmanız gerekir. Bir iş piyasasındaki
işverenler, diğerlerinden daha az deneyime ve
beceriye sahip birine şans vermek için
genellikle daha az motive olurlar. Hâlihazırda
sahip olduğunuz beceriler ve güçlü yönlerle
kalabalığın arasından sıyrılabileceğiniz işler
arayın.

7. Bir Hikâye Anlatıcısı Olun

İşverenleri etkilemek için, başlangıçta ikna edici
bir hikâyeniz olması gerekir. İşverenler size
neden işe girmek istediğinizi,
motivasyonlarınızı ve ayrıca kariyer
hedefleriniz hakkında sorular soracaktır. Onları
etkilemek için tutkunuzu ifade eden, kabul
edilebilir bir hikâyeniz olmalı. Hikâyenin
samimiyetini unutmayın!

8. Özgeçmişinizi Değiştirin

Özgeçmişinizin ana noktalarını yansıttığından
emin olun. Yeteneklerinize ve becerilerinize
odaklanın, yalnızca iş unvanlarına güvenmeyin.
Becerileriniz, başkalarıyla ne kadar etkileşim
kurduğunuzu gösterebilir. Bu becerilere örnek
olarak; kişilerarası beceriler, organizasyon
becerileri, liderlik ve iletişim becerileri verilebilir.
Staj veya gönüllü çalışma sırasında görev ve
sorumluluklarınız nelerdi? Performansınızla ne
gibi başarılar elde ettiniz ve ne kadar katma
değer yarattınız? Bu noktalardan bahsetmek,
söz konusu şirketin veya organizasyonun
gelecekteki başarısında potansiyel rolünüzü
gösterecektir.

9. Dürüst Olun

Neden bir özgeçmişin yok? Bu, önemli bir iş
deneyimi eksikliğinden kaynaklanıyorsa,
endişelenmeyin. İşverene karşı dürüst olun ve
kabul edin. Birçok işveren yeni mezun olmuş
kişileri işe almakla ilgilenir; çünkü becerilerini
geliştirmeyi ve onlara işi yapmak için gereken
bilgileri öğretmeyi sever.
Bu, yeni yetenekleri beslemek ve deneyimsiz işe
alınmak için harika bir yoldur. İş için yeterli iş
deneyiminiz olmadığını düşünüyorsanız,
işverenlere neden onlar için çalışmak istediğinizi
açıklayın ve onlara her zaman öğrenmeye istekli
olduğunuzu gösterin.

10. Şansınızı Deneyin

Zamanınızın %20 ila %30'unu, web sitelerine
daha az iş fırsatı koyan şirketlere özgeçmiş
göndermek için harcamak daha iyidir. Bu şirket
ve kuruluşlarda farklı işler için rekabet genellikle
daha azdır ve şansınız daha yüksektir. Bu
durumda, şirket işe almaya başladığında,
şansınız daha yüksek olacaktır. Bu yöntem
genellikle biraz zaman alıcıdır.

11. Kendine Güven ve Deneyimsizlik
Arasındaki Denge

Kendine güven çok önemlidir, ancak buna
alçakgönüllülük eşlik etmelidir. Şu anda
deneyimsiz bir insan olduğunuzu unutmayın.
İşverene işi yapabileceğiniz konusunda güvence
verin, ancak aynı zamanda öğrenmeye istekli
olduğunuzu ve daha iyi olmak istediğinizi
gösterin.

12. Son Söz

Kendinizi ne kadar mağlup hissederseniz, o
kadar başarısız olursunuz. Her zaman yeni bir iş
arayın ve iş aramanın boşuna olmadığı
düşüncesiyle yapın.
Kendinizi her zaman sizi işe almak isteyenlerin
yerine koymalısınız. Onlara hitap edebilecek
hangi becerilere sahipsiniz? Bu sorunun cevabı,
iş bulma, başvuru hazırlama, özgeçmiş ve iş
görüşmesini içeren başlangıç   noktasından
hedefe ulaşmaya kadar olan performansınızda
cevaplanmalıdır.

Doğru zihniyetle istediğiniz her şeyi
başarabileceğinize inanmalısınız.
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İşi ile evli olma…
Uzun saatler işle uğraşma…
Sürekli işle ilgili meşgul olma…
İş dışındaki aktivitelerden tatmin olamama…
Çok çalışmaktan dolayı ailesiyle sorun yaşama…
İşle ilgilendiği sürece kendini rahat hissetme ve tatmin olma… 
İşle ilgili olan yerde ve zamanda kendini güvende hissetme…

Bu saydıklarım bir yerlerde tanıdık geliyorsa İşkolizm kavramı dikkatinizi
çekebilir!

İşkolizm kavramı literatürde kısaca: Kişinin yapması gereken iş için çok
fazla zaman harcaması, işi ile devamlı olarak meşgul olması, işte olmadığı
zaman sürekli işi hakkında düşünceye sahip olması ve özel yaşamına
yeterince vakit ayırmayan iş odaklı kişiler şeklinde tanımlanmaktadır. 

İşkolizm
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Ayrıca İşkolizm; kişinin içten gelen bir zorlama ile aşırı çalışma isteği şeklinde tanımlanan bir
“bağımlılık” olarak da görülmektedir. Neden mi? Çünkü İşkolikler; sağlığına, sosyal ilişkilerine ve
çevrelerine, tıpkı alkolik bireyler gibi, zarar verebildikleri için bağımlı olabilecekleri iddia edilmektedir.
Ayrıca Bağımlılık Teorisinde de İşkolizm için, Tıbbi Model ile birlikte Psikolojik Modele de
değinilmektedir. Psikolojik Bağımlılık Modelinde bir maddenin sürekli kötüye kullanımı olduğu için;
bireyler, davranışlarının tekrarlı döngüleri olmadan fonksiyonlarını yerine getiremeyeceklerine inanırlar
ve böylece psikolojik bağımlılık gelişir. Bu bağımlılık biçimine göre, işkolikler aşırı çalışmayı yararlı
olarak algılar. Sonucunda, yorgunluk ve aile sorunları gibi negatif yan etkilere rağmen, bağımlı iş
davranışına tutkun olurlar (McMillan ve diğerleri, 2001; akt. Arslan, 2020). 

Ne yazık ki toplum nazarında işkoliklik, bir problem yerine örnek bir davranış olarak gösterilmektedir.
Nitekim TDK’ ya göre de ‘işine düşkün, iş sever’ olarak olumlu bir şekilde tanımlanmış olması bunun
göstergelerindendir. Öte yandan işkolik olan bireylerin üretkenlik ve iş bitiricilik konusunda olumlu
çıktılar göstermesi, İşkolizmin hayranlık duyulası bir yanını ön plana çıkartmaktadır. 
İşkolizmin ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, kişinin işten uzaklaşmayla birlikte ortaya çıkan
yoğun kaygı ve/veya işle ilgili içsel rahatsızlığı ortadan kaldırabilmesidir. Bu durum kişilerin, ilgilenilen
işi mükemmel yapması gerektiğine dair düşüncelere sahip olmasından kaynaklanır. Oysaki İşkoliklik,
insan yaşamında pozitiften çok negatif sonuçlar yaratmaktadır. Çünkü mutlu ve tatmin olmayı işle
sınırlı tutan işkolik birey, kendisiyle beraber ailesini ve sevdiklerini ihmal etmeye başlar. Ailesiyle ve
çevresiyle yaşadığı sorunları iş ile kapatmaya çalışır ve bu sayede sorunları arka plana atarak örtbas
etmiş olur. 

İşkolizme sebebiyet verecek bir başka neden ise dışsal faktörlerdir. Sosyal hayatta, insanlar üzerinde
kabul görme konusunda zorluk çeken bireyler, iş üzerinden ikincil bir kazanç sağlamaya
çalışabilmektedir. Dolayısıyla bireylerde şöyle bir bilişsel çarpıtma meydana gelebilir: ”Eğer yaptığım
işte kabul görür, kendimi kanıtlar ve beklentileri karşılarsam bu durum sayesinde çevremden de takdir
alırım”. Nitekim birey bütün dikkatini işe yöneltir ve iş dışındaki çoğu şeyden kendini soyutlayabilir.
İşteki takdirlerle alınan her olumlu pekiştireç bu çalışma davranışını sürdürmesine neden olurken, 
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toplumdan kendini soyutlaması beklenilen çevresel takdirin yetersizliğine yol açar. Bu durum da

maalesef bireylerin bir kısır döngü içerisinde sıkışıp kalmalarına neden olur.  

İşkoliklere bir de örgüt üzerinden bakacak olursak, işkolik olan bireyler çok çalışıp iş yükünü

hafiflettiği ve kurumun amaçlarını gerçekleştirdiği için bazı yönetici ve kurumlar tarafından

memnuniyetle karşılanabilirler. Fakat işkoliklik durumu uzun vadede çalışan bireyde ciddi

yıpranmalara ve beraber çalıştığı iş arkadaşları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

İşten ayrılma, işe geç gelme ve beklentilerin karşılanmaması gibi nedenlerden dolayı, uzun vadede

İşkolizm işletmelere zarar veren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, insan

kaynakları yönetimi uygulamalarının, işkoliklik davranışını önlemesi açısından etkili bir şekilde

yürütülmesi gerekmektedir (Bayraktaroğlu ve diğerleri, 2015).
 

Peki her işini seven işkolik midir? İşte bu noktada çok çalışan bireyler ile işkolik bireyleri birbirinden

ayırmak hayati olacaktır. Çok çalışanlar ile işkolikler, hem motivasyon hem de hedef açısından

birbirlerinden farklıdır. İkisi de iş yerinde uzun zaman geçirmelerine karşın çok çalışan bireyler;

işlerinin gereklerini yerine getirdikten sonra mesai dışındaki aktivitelere odaklanabilmekte ve tatmin

olabilmektedirler. Fakat işkolik olan bireyler, hayatlarının merkezine işi koyduğu için, bu tür

etkinliklere katılmakta ve tatmin olmakta başarısızdırlar. Yine bu bireyler arasındaki en önemli

ayrımlardan biri de çok çalışan bireylerin nerede durması gerektiğini bilmeleridir. 

Durum böyleyken, işkolikliğin ortadan kalkması için neler yapabiliriz? İşkoliklik davranışın

engellenmesinde en önemli adım; kişinin bu sorunu görebilmesi ve değişime açık olmasıdır.

Özellikle uğraşacak yeni aktiviteler bulması ya da daha önce ilgilendiği, ama zamanla uzaklaştığı

etkinliklere, hobilere katılım sağlamasıdır. Kişinin iş dışındaki uğraş veya aktivitelerden de tatmin

olabileceğini deneyimlemesi gerekir. İşte geçirdiği süreye kısıtlama getirmesi de işkolik davranışının

ortadan kalkmasında etkili olacaktır. Özetle iş ve özel hayat ayrımını yapmak, yani eve iş

getirmemek yerinde bir davranış olacaktır.

Arslan, G. (2020). Bağlılık, diğergamlık, işkoliklik, tatmin ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Bir kamu kurumunda araştırma
(Yüksek Lisans Tezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
Bayraktaroğlu, S., Yılmaz, S. E., ve Çetinel, E. (2015). İnsan kaynakları yönetimi bağlamında işkoliklik davranışı üzerine
bir değerlendirme. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 107-129.
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İşletmeden kaynaklanan nedenlerle geçerli fesih için bir sebep oluşmuş olmasına rağmen, bu feshin
hangi işçi ya da işçilere yöneleceği konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu noktada belirtmek gerekir
ki işletmeden kaynaklanan nedenler ile tüm işçilerin iş sözleşmelerinin geçerli neden ile feshedilmesi
hâlinde böyle bir ihtimalden bahsedilmesi söz konusu olmayacaktır[1]. Zira bu durumda iş
sözleşmesinin feshinin bireyselleşmesi gerekmemekte, fesih tüm işçiler bakımından sonuç
doğurmaktadır. 

Sosyal seçim, kaynağını daha çok Alman hukukundan alan bir kavramdır. İşveren tarafından yapılan
feshin bireyselleştirilmesi amacına hizmet eder. Doktrinde sosyal seçim, işletmeden kaynaklanan
sebeplerle iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedene dayanarak feshedilmesi sürecinde,
işten çıkarılacak işçinin belirlenmesi ile ilgili olarak işverenin bazı objektif kriterlere dayanması ya da
işçi fazlalığını somutlaştıracak araçları ortaya koyması olarak tanımlanmıştır. Sosyal seçim ilkesinden
hareketle hangi işçilerin işten çıkarılacağı belirlenecektir. 

Türk hukukunda işletmeden kaynaklanan sebeplerle iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi
hâlinde, işten çıkarılacak işçinin belirlenmesi ile ilgili hukukî bir düzenleme bulunmamaktadır. Ne İş
Kanunu’nda ne de madde gerekçelerinde bu konuda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu
noktada İş Kanunu tarafından öngörülen hususlar feshin son çare olması ilkesi ile feshin geçerli bir
nedene dayandığının işveren tarafından ispatlanmasıdır. Bu hükümler yargı tarafından denetime tabi
tutulurken, orantılılık ve ölçülülük ilkeleri ile birlikte değerlendirme yapılır. 

Doktrinde, Türk hukuku bakımından böyle bir sınırlama getirilmediği, işletmeden kaynaklanan
nedenlerle iş sözleşmesinin feshinde, işverenin sosyal seçim ile sınırlanamayacağına ilişkin görüşler
bulunmaktadır[1]. Bu görüşe göre işveren, yönetim hakkı kapsamında işten çıkarılacak işçiyi
belirlemek konusunda serbesttir. Bununla birlikte işverenin sosyal seçim kriterlerine uyma
yükümlülüğü olmasa da sınırsız bir serbestîye sahip olmadığı, özellikle İşK m. 5 / f. 1 ve m. 18 / f. 3
hükümleri ile işçiye karşı eşit davranma borcu olduğu, fesihte bu ilkeye dikkat edilmesi gerektiği ifade
edilmektedir. Eşit işlem yapma borcu hem ayrım yasaklarını hem de eşit davranma borcunu
kapsamaktadır. Örneğin, işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde ırksal ya da cinsiyete dayalı ayrım
yapılması mümkün değildir[1]. Yargıtay’ın son dönem kararları da bu doğrultudadır[2]. Doktrindeki bir
diğer görüşe göre, her ne kadar yasa tarafından bir düzenleme yapılmamış olsa da iş hukukunun
varlık nedeninin ve amacının zayıf olan işçiyi korumak olduğu, işverenin işletmeden kaynaklanan
sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde işçiler arasında sosyal bir seçim yapması gerektiği,
işverenin bu seçiminde sosyal açıdan korunmaya muhtaç ve yeni iş bulma ihtimali düşük olanlar ile
kıdemi yüksek olan ve sadakatle çalışan işçiler ile iş ilişkisini sürdürmesi gerektiği, bu durumun
işverenin işçiyi gözetim borcundan kaynaklandığı ileri sürülmektedir[5].

[1] Yargıtay kararlarında da bu husus açık olarak ifade edilmektedir: “…Bu nedenle, davalı dernekçe iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan avukatların
tamamının işten çıkarılıp çıkarılmadığı araştırılmalı; tamamı çıkarılmış ise feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmeli, bir kısmının iş sözleşmesi
feshedilmiş ise davacının seçiminde objektif kriterlerin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı tespit edilerek sonucuna göre feshin geçerli nedene
dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.” Yarg. 9. HD. 02.10.2006 T., 2006/17515 E., 2006/25658 K. (www.lexpera.com.tr).

İş güvencesi kapsamındaki işçinin, iş sözleşmesinin geçerli nedenle
feshedilebilmesi için işçiden ya da işyerinden kaynaklanan bir neden
olması gerekmektedir. İşyerinden kaynaklanan sebepler ile iş
sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesi hâlinde, işçiden kaynaklanan
bir sebep olmadığı için hangi işçi ile iş sözleşmesinin sona erdirileceği
sorunu ortaya çıkmaktadır. Zira böyle bir durumda iş sözleşmesi
feshedilecek işçinin hangi kriterlere göre belirleneceği, hangi hususların
dikkate alınacağı, işçiler arasındaki kıyaslamanın nasıl yapılacağı gibi
hususlar 4857 sayılı İş Kanunu (İşK) ve diğer ilgili mevzuatta
düzenlenmemiştir. 
İşletmeden kaynaklanan sebeplerle iş sözleşmesinin feshinde, işverenin
feshe yönelik iradesi henüz belirli bir işçi yönünden bireyselleşmemiştir.

İş Sözleşmesinin İşletmeden Kaynaklanan Sebeplerle Geçerli Feshinde İşten Çıkarılacak
İşçinin Belirlenmesi (Sosyal Seçim)
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[1] MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 741; SÜZEK, s. 611; ÇELİK, s. 242; KAR, s. 127; BİRBEN, s. 18.
[1] MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 742; BİRBEN, s. 23.
[1] Yargıtay’ın 2008 yılında vermiş olduğu bir kararda da bu husus açık olarak ifade edilmiştir: “İş sözleşmesi feshedilecek personelin seçiminde 4857 sayılı İş Kanunu’nun
5.maddesinde öngörülen “mutlak ayırım yasağı” dışında, işvereni bağlayan herhangi bir yasal düzenleme İş Hukuku mevzuatımızda bulunmamaktadır.” Yarg. 9. HD.
11.09.2008 T., 2008/28374 E., 2008/23214 K. (www.lexpera.com.tr).
[1] ULUCAN, s. 505; GÜZEL / ERTAN, s. 1286. Bununla birlikte bir işletmede uzun yıllardır çalışan bir işçide işten çıkarılacak son işçiler arasında olduğuna ilişkin bir güven
oluşacağı belirtilmektedir (BİRBEN, s. 22).
[1] SÜZEK, s. 612; BİRBEN, s. 23.
[1] “İşverence işten çıkarılacaklar seçilirken; işyerinde aynı işi üstlenen işçiler karşılaştırılmalı, işçiler arasında verim, hastalık nedeniyle işe gelememe, iş görme borcunu yerine
getirmede özen gösterme, kıdem, emekliliğe hak kazanma, evli ve çocuk sahibi veya genç olma gibi kriterlere göre oluşturulacak sıra göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir
anlatımla sosyal seçimin hangi ölçütlere dayandığı saptanmalıdır” Yarg. 9. HD. 03.04.2006 T., 2006/4878 E., 2006/8253 K. (www.lexpera.com.tr). Benzer durumdaki diğer
kararlar için bkz. Yarg. 9. HD. 19.09.2005 T., 2005/28126 E., 2005/30447 K. (www.kazanci.com);
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uygun olarak yapılıp yapılmadığını da resen araştırmış, bu husustaki ispat yükünü, diğer bir ifadeyle
işverenin seçimin doğruluğunu kanıtlama yükümlülüğünü işverenin üzerinde bırakmıştır . Yargıtay’ın
bu dönemdeki kararları incelendiğinde fesih için işveren tarafından belirlenen sosyal seçim kriterlerine
işverenin uymasını yeterli bulunmamakta, bu uygulamanın objektif ve genel nitelikte olması gerektiği
de ifade edilmektedir .
Yargıtay, daha yakın tarihli kararlarında bu görüşünden vazgeçmiştir. Bu kararlarında Yargıtay, İşK m.
5 ile düzenlenen eşit işlem borcuna aykırılık ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu m. 30 vd.
maddelerinde sendika üyesi işçileri koruyucu düzenlemeler dışında, işletme ve işyeri gerekleri ile
fesihte, işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde yasal bir kritere veya sosyal bir seçim şartına yer
verilmediğine hükmetmiştir . Yargıtay’a göre bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile işçi çıkartılmasında
bazı kriterler öngörülmüş veya işveren işten çıkarmada bazı kriterler gözettiğini ileri sürmüş ise,
işverenin sözleşme ile düzenlenen veya kendisini bağladığı kriterlere uyup uymadığının da
denetlenmesi gerekir. Yargıtay başka kararlarında da benzer yaklaşımlar göstermiştir . Yargıtay, 2015
yılında verdiği bir kararında terim olarak sosyal seçim kavramını kullanmış, ancak daha önceki
içtihatlarından ayrılacak şekilde son içtihatlarına paralel olarak İşK’da böyle bir düzenleme olmadığını
ve ancak işveren tarafından öngörülmesi hâlinde bu kriterlerin uygulanabileceğini karara bağlamıştır .

[1] “…Eksik inceleme ile sosyal seçim kriteri ve feshin son çare olması ilkesini bertaraf eden, “davalı işverenin işten çıkarılacak işçileri
seçmede özgür olduğu, davacının seçimde davalı işverenin keyfi davrandığını kanıtlayamadığı, feshin işyeri ve işletme gereklerine
dayalı geçerli nedenle yapıldığı gerekçesi” ile istemin reddine karar verilmesi hatalıdır. …” Yarg. 9. HD. 03.04.2006 T., 2006/4878 E.,
2006/8253 K. (www.lexpera.com.tr).
[1] “…Davalı işveren, işyerinin birleşme nedeni ile devrinden sonra işgücü fazlalığı ortaya çıktığını, sendika ile yaptıkları görüşme
sonucunda gönüllü olarak ayrılmak isteyenler ile emekliliğe hak kazananların öncelikle işten çıkarılmasına karar verildiğini, iş
sözleşmesinin feshinde sendika ile yapılan görüşme tutanağında belirtilen kriterlerin dikkate alındığını savunmaktadır. Bu savunma
karşısında öncelikle yapılması gereken iş; birleşme nedeni ile iş gücü fazlalığının doğup doğmadığının belirlenmesi, daha sonra iş
sözleşmesi feshedilen işçilerin seçiminde dikkate alınan kriterin objektif ve genel olarak uygulanıp uygulanmadığının tespitidir. İşgücü
fazlalığı durumunda iş sözleşmesi feshedilen işçinin seçiminde işverence bir kriter dikkate alınmış ise, kriterin hukuken korunabilir
olması, objektif ve genel olarak uygulanması yeterlidir. ….” Yarg. 9. HD. 19.02.2007 T., 2006/32546 E., 2007/4329 K.
(www.lexpera.com.tr).
[1] Yarg. 9. HD. 27.04.2009 T., 2009/10026 E., 2009/11699 K. (www.lexpera.com.tr); Yarg. 9. HD. 09.02.2009 T., 2009/1186 E.,
2009/1832 K. (www.kazanci.com);
[1] “…Girişim özgürlüğü kapsamında serbestçe işletmesel karar alan, bu işletmesel kararı şekil açısından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19.
maddesi, esas yönünden ise aynı Yasa’nın 18, 20, 21 ve 22. maddeleri uyarınca denetime tabi tutulan işverenin, ileri sürülmediği veya
taraflar arasında bu konuda ayrıca bir düzenleme bulunmadığı sürece, işgücü fazlalığı nedeni ile işten çıkarılacak işçilerin seçiminde bir
kritere tabi tutulması yasal olmayacaktır. İşten çıkarılacak işçilerin seçiminde taraflar arasında bir bireysel veya toplu iş sözleşmesi ya da
sözleşme eki iç yönetmelik hükmü var ise, işverenin bu hükümlere uyup uymadığı, keza işveren hiçbir iddia ve sözleşme hükmü
olmadan çıkarılan işçilerin seçiminde bazı kriterleri dikkate aldığını, örneğin emekliliği gelenleri veya performansı yetersiz olanları
seçtiğini savunmuş ise, bu savunmasının tutarlılık denetimi kapsamında denetime tabi tutulması gerekir. …” Yarg. 9. HD. 20.07.2009 T.,
2009/27271 E., 2009/27272 K. (www.lexpera.com.tr).
[1] Yarg. 9. HD. 12.02.2015 T., 2015/1199 E., 2015/6314 K. (www.kazanci.com). “… Türk İş Hukukunda 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5.
maddesi eşit işlem borcuna aykırılık ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 24. vd. maddelerinde sendika üyesi
işçileri koruyucu düzenlemeler dışında, işletme ve işyeri gerekleri ile fesihte, işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde yasal bir kritere
veya sosyal bir seçim şartına yer verilmemiştir. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile işçi çıkartılmasında bazı kriterler öngörülmüş
veya işveren işten çıkarmada bazı kriterler gözettiğini ileri sürmüş ise, işverenin sözleşme ile düzenlenen veya kendisini bağladığı
kriterlere uyup uymadığının da denetlenmesi gerekir. Davalı işveren, norm kadro çalışması sonrasında işten çıkarılacak personelin
seçiminde performans kriterlerinin dikkate alındığını savunmuş olup, buna dair olarak bir takım belgeler sunmuştur. Yukarıda belirtildiği
üzere işten çıkarılacak işçiler yönünden yasal bir kriter ve sosyal seçim şartı hukuk düzeninde yer almamakla birlikte, işverence işten
çıkarmada  birtakım kriterler gözetildiği ileri sürülmüş ise işverenin kendisini bağlayan bu kriterlere uyup uymadığı, keyfi davranıp
davranmadığının da mahkemece denetlenmesi gerekmektedir.”
 “…İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi
kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dürüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi
davrandığını işçi iddia ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır. …” Yarg. 9. HD: 06.07.2009 T., 2009/17950
E., 2009/19553 K. (www.lexpera.com.tr).

İş Sözleşmesinin İşletmeden Kaynaklanan Sebeplerle Geçerli Feshinde İşten Çıkarılacak
İşçinin Belirlenmesi (Sosyal Seçim)

http://www.lexpera.com.tr/
http://www.ik-der.org/
http://www.kazanci.com/


Yargıtay, 2009 yılından sonra verdiği kararlarında ispat yönünden de görüş değişikliğine gitmiştir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi önceki tarihli kararlarında Yargıtay, sosyal seçime ilişkin hususları
işverenin ispatlamasını aramaktaydı. Ancak yakın tarihli kararlarında ispat yükünün de işçiye ait
olduğunu ifade eden kararlar vermiştir[1]. Yargıtay, bu husustaki değerlendirmesinde “keyfilik
denetimi” esasından hareket etmektedir.
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AY'IN RÖPORTAJI

Gülay GÜNER
Genel Müdür

İÜ, MÜ, KOÜ, OÜ gibi devlet ve özel üniversitelerde
lisans ve doktora öğrencilerine, ayrıca Fider, Faktoring
Derneği, FKB’de ve farklı STK’larda mesleki ve teknik
eğitimler verdim. 2013 yılından bu yana Bloomberght ,
A para, 24 TV, Show TV gibi farklı kanallarda ekonomi
programlarına leasing üzerine görüşlerimi
paylaşmaktayım. Halen Gedik Üni. ait radyoda, haftada
bir finansal ve hukuksal okuryazarlık adına programlar
yapıyor, kendi Youtube kanalımdan bildiklerimi
aktarmaya çalışıyorum.

İş hayatında insan kaynaklarının yeri ve önemi sizce
nedir, nasıl olmalıdır?
Kendi iş hayatımı düşünüyorum da neredeyse yarısı
yönetilen, diğer yarısı da yöneten olarak geçti.
Dolayısıyla kurumsal bir şirkete adım attığınız andan
itibaren insan kaynakları ile tanışmış oluyorsunuz. İlk
işe başlayacağım zamandan itibaren CV’min
hazırlanmasından, sınav ve mülakatları geçip, özlük
haklarımı öğrenerek başlayan süreç, zaman içinde
eğitim, terfi, iş değiştirme ve nihayet yöneticiliğe adım,
ekip kurma ve yönetme gibi süreçlerle ilerledi.
Dolayısıyla insan kaynakları ile iş hayatımın her
aşamasında muhatap oldum. Zaten insan kaynaklarını
kurumsallıktan ayrı düşünemezsiniz. Doğru yönetilen
süreç, içinde bulunulan kurumu başarıya ulaştıran,
çalışan ve işveren memnuniyeti ile verimi artıran, aidiyet
duygusunu geliştiren, motivasyonu ve sinerjiyi ortaya
çıkaran veya çıkarması gereken bir süreç. Ben geriye
dönüp baktığımda yönetilen olduğum süreçte insan
kaynaklarının çok iyi de çok kötü de yönetildiği şirketler
gördüm. Yönetici olduğum süreçte ise etkin bir şekilde
bu kaldıraçtan yararlanmaya çalıştım.
Yani doğru insan kaynakları yönetimi ile çalışan ve
işveren açısından bir memnuniyet yaratılmasının
mümkün olduğuna inananlardanım. Etkin bir insan
kaynakları yönetimi, çalışanını yetenek ve birikimine
uygun olarak seçip, gerekli eğitimler, adil ücret
politikası, yetki-sorumluluk dengesini gözeterek, adil
performans değerlendirmeleri ile mümkündür. 

Kadın çalışma arkadaşınız/yöneticiniz var mı?
İş hayatımın çeşitli süreçlerinde kadın iş arkadaşlarım
ve yöneticilerim oldu elbette. Ben hemen belirteyim ki
cinsiyet ayrımcılığına karşıyım. Ancak hemcinslerimin
haksızlıklara maruz kaldığı dönemlerde yanlarında
oldum. 

Elbette ki bir kadın yönetici olarak, girdiğim bazı erkek
egemen ortamlarda ben de negatif ayrımcılığa maruz
kaldım. Kadın yöneticilerimle ise işin gerektirdiği
gerginlikleri yaşasak da, ne mutlu ki daha sonra özel
hayatımızda dengeyi kurmayı bildik.

Gülay Güner Kimdir ?
İÜ İktisat Fakültesi, MÜ İngilizce İşletme yüksek Lisans, ANAÜ Adalet YO mezuniyeti
ardından halen İÜ Tarih bölümü 4.sınıfa devam etmekteyim. Çünkü hayat boyu öğrenmeye
inanıyorum. 29 yıllık iş hayatı içinde Halkbank ve Toprakbank gibi bankaların dışında Yapı
Kredi, Tekstilbank, Denizbank gibi bankaların iştiraklerinde orta ve üst düzey yöneticilik
yaptım. Yatırım Leasing şirketinin kurucu yöneticileri arasında yer aldım, şirketin 14 yıl YKÜ, 8
yıl GM ve 1,5 yıl kadar da YKB görevlerini üstlendim. Aynı şirketin iştiraki olan Sigorta
brokerlik şirketi kurucu YKÜ ve 1,5 sene kadar YKB görevlerini yürüttüm. 6361 sayılı yasanın
sektördeki alt komisyonlarında görevler aldım ve aynı kanun ile kurulan Finansal Kurumlar
Birliği’nde 2016-2019 arasında 3,5 yıl leasing sektörünün YKÜ görevini üstlendim. 

Seçme imkânınız olsa ast personel kadın mı erkek
seçersiniz? Nedenleri ile açıklar mısınız? 

İnanın, daha önce de belirttiğim gibi insanlar arasında
cinsiyet ayrımı yapmıyorum. İş görüşmeleri yaparken
elemanlarıma -kadın veya erkek olsun- konunun
zorluklarını hatırlatarak, onların işin gereğini yerine getirme
konusunda kararlılıklarını ölçmeye çalıştım. Performans ve
beklentinin uyuşması ilişkimizin geleceğini belirleyici faktör
oldu. Ast olarak çalışan çok ama çok başarılı olan kadın
astlarım vardı. Elbette iş akdine son vererek yollarımızın
ayrıldığı kişiler de oldu ama burada dikkate alınan kıstas
performans ve kurumun çıkarları idi.

Kadını yönetmek mi erkeği yönetmek mi, neden?

Her ikisinin de motivasyonu birbirinden farklı olabiliyor.
Önemli olan bunun farkında olup, ona göre bir politika
yürütmek. Çünkü bir yönetici için aslolan bütün
personelden maksimum verim almaktır. Bir örnek vermek
gerekirse, sabahları ortak kahvaltılar, özgür konuşma
toplantıları yaptık. Veya hepsini kendi evimde brunch parti
ile ağırladım. Yeri geldi bir outdoor eğitimde fanatik
futbolsever olan personelimi onlarla coşku ile takımın
marşını söyleyeceğime söz vererek motive ettim ve birlikte
kupa kaldırdık. Yeri geldi kadın astlarımla ayda bir
yemeklere, konserlere gittik.  Dolayısıyla benim için her
ikisini de yönetmek konusunda bir sorun olmadı.

Son olarak, gençlere bir mesaj vererek bağlamak isterim.
Kendinize yapacağınız her türlü yatırım sizi hedeflerinize
yaklaştıracak, çalıştığınız ya da çalışacağınız kurumda
başarıya ulaştıracaktır. Haklarınıza sahip çıkın,
sorumluluklarınızı yerine getirin ve usanmadan sizden
beklenen performansın üstüne çıkın. Her ne olursa olsun
kişisel motivasyonunuz için sevdiğiniz işi yapın, hobileriniz
ve sevdiklerinizle iş yoğunluğunun getirdiği stresi yok
ederek ,sağlıklı bireyler olarak kendi ayaklarınızın üstünde
durun.
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Rukiye PEKRÜ
Yazar;
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#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 



Formu Doldurun
01

02

03
Onay E-Postasını Alın

Formu E-posta Olarak  İletin

ADIM

ADIM

ADIM
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SENDE ARAMIZA KATIL 

www.�k-der.org.tr

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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